
Hi Rhinovers! memulai bisnis custom 
di bidang sablon digital, baik poly�ex 
maupun stiker untuk pertama kalinya 
memang diperlukan pertimbangan dan 
perencanaan yang cukup matang. Mulai 
dari persiapan tempat, peralatan penun-
jang bisnis, hingga sumber daya manusia 
yang dibutuhkan. Mesin cutting juga men-
jadi salah satu komponen utama yang 
paling penting untuk memulai bisnis ini. 
Kalian harus pastikan bahwa mesin cutting 
yang kalian pilih untuk bisnis ini merupa-
kan pilihan yang paling pas untuk kalian 
para pemula. Nah, semua kriteria lengkap 
mesin cutting plotter pilihan terbaik untuk 
memulai bisnismu sudah tersedia pada 
mesin cutting Rhinotec Rc X-Series versi 
terbaru loh. 

Hadir dengan harga yang lebih terjangkau, 
mesin cutting Rhinotec RC X-Series 
mampu men-cutting dengan detail hingga 
ukuran 2,5 mm.Kalian juga bisa langsung 
melakukan proses cutting dari so�ware 
desain Corel Draw maupun Adobe Illustra-
tor nih.
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Terdapat roll holder yang dapat diletakkan 
di atas meja, sehingga mempermudah 
proses cutting bahan stiker maupun poly-
�ex berukuran panjang. Dengan kemam-
puan cutting yang sangat presisi, mesin ini 
pastinya merupakan pilihan terbaik bagi 
kalian yang ingin memulai bisnis custom 
pertamamu. Tidak perlu khawatir dengan 

Rhinovers! Di bulan April ini Rhino 
juga menghadirkan sesuatu yang baru loh 
untuk kalian. Ini merupakan salah satu 
rangkaian mesin yang akan meramaikan 
industri sablon digital tahun ini, yang 
sudah Rhino janjikan. Kami menghadirkan 
Rhinotec S-Box, mesin pre-treatment yang 
biasa digunakan pada teknik sablon Direct 
to Garment (DTG). Mesin ini dapat 
memudahkan proses penyemprotan cairan 
pre-treatment pada media kain, sebelum 
dicetak di mesin DTG. Cairan pre-treat-
memnt sendiri berfungsi untuk menutup 
pori-pori pada bahan kain, agar saat dice-
tak dengan printer DTG warna yang 
dihasilkan lebih terang dan menyala. 

Hadir dengan harga yang sangat ekon-
omis dibandingkan dengan mesin 
pre-treatment pada umumnya, mesin ini 
ditujukan bagi para pengusaha custom 
DTG dengan intensitas yang tinggi. Mesin 
ini sudah dilengkapi dengan sistem digital 
control dimana semua fungsi tombol 
sudah touch-screen. Selain itu, kalian juga 
dapat menentukan dan mengukur sebera-
pa banyak cairan yang ingin digunakan. 
Area semprot yang dimiliki sangat luas, 
yakni sebesar 45x61 cm, serta dilengkapi 
denga 4 nozzle, sehingga membantu proses 
penyemprotan lebih merata. Terdapat pula 
�tur auto-circulation yang membuat mesin 
tidak akan mampet, juga �tur  memory 
yang mampu menyimpan pengaturan sep-
erti area cetak dan banyaknya tinta yang 
digunakan untuk bahan tertentu. Rhinotec 
S-Box didesain dengan �tu yang sangat 
user-friendly, sehingga dapat digunakan 
dengan mudah oleh siapa saja.Mesin Rhi-
notec S-Box Pre-Treatment ini dihadirkan 
untuk membantu para pelaku bisnis 
custom di bidang sablon digital. Maraknya 
bisnis di bidang custom apparel terutama 
mendorong Rhino untuk terus menghadir-
kan inovasi dan solusi terbaik bagi para 
pelaku industri sablon digital.  

kualitas dan a�er-service yang ditawarkan, 
Rhinotec menawarkan garansi selama 2 
tahun dan akan selalu memastikan untuk 
memberikan yang terbaik bagi seluruh 
mitra dan pelanggan setianya. Jadi sudah 
tahu kan harus pilih mesin cutting apa 
untuk memulai bisnismu? 

RHINO HADIRKAN MESIN 
PRE-TREATMENT DTG 

RHINOTEC S-BOX 



kegiatan pembelian walk-in di kantor pusat 
dititadakan untuk sementara waktu. 

Tidak hanya itu, kegiatan workshop 
yang biasa dilakukan rutin juga tetap dilak-
sanankan secara online dalam bentuk We-
binar, hal ini sebagai bentuk upaya 
mengedukasi masyarakat serta mengisi 
waktu selama kegiatan #DiRumahAJa ber-
langsung. Selain itu, Kami juga memasti-
kan barang yang kami kirimkan bebas 
virus dengan All In One Disinfectant Spray. 
All in One Disinfectant Spray adalah salah 
satu upaya untuk membunuh virus dan 
kuman yang menempel pada benda 
maupun yang bertebaran di udara.. 

Mengandung 70% Isopropil Alcohol 
yang mampu membunuh 99.9% bacteri 
dan virus. Kalian bisa aplikasikan pada 
benda padat seperti mesin press, mesin 
cutting, meja, alat tulis, bahan kain, dan 
sudut ruangan. Terutama bagi kalian yang 
melakukan proses produksi di rumah, 
jangan lupa semprotkan pada peralatan 
yang kalian gunakan agar lebih aman dan 
terbebas dari kuman dan bakteri ya. Segala 
bentuk upaya dan tindakan pencegahan 
harus selalu dilakukan untuk menjaga diri 
kita dan orang tersayang dari ancaman 
virus Covid-19. Stay safe and healthy Rhi-

Rhinovers pasti sudah pada tahu nih 
kalau saat ini masyarakat Indonesia sedang 
mencoba membantu mengurangi penyeba-
ran Covid-19 yang sedang melanda hampir 
seluruh dunia. Beragam upaya dan him-
bauan dari pemerintah sudah dilakukan 
nih, mulai dari membatasi kegiatan di luar 
rumah, melakukan social distancing, dan 
membangun kebiasaan mencuci tangan 
agar kesehatan tetap terjaga. 

Nah, berupaya mendukung pencegah-
an penyebaran virus Covid-19, Rhino juga 
berpartisipasi memutus rantai penyebaran 
virus COVID19 dengan mulai melakukan 
kegiatan #WorkFromHome bagi para 
karyawan Rhino, namun Rhino tetap ber-
komitmen untuk melayani para mitra dan 
pelanggan setianya secara online, selama 

BARU : All in One 
Disinfectant Spray



Nah, untuk mendukung himbauan 
pemerintah dalam menangani COVID-19 
Rhino bakal nemenin hari-hari #stayath-
ome kamu dengan promo harga spesial 
untuk produk Rhino�ex PVC dan Print-
able PVC bulan April ini. 

Enggak perlu sedih walaupun di 
rumah kalian tetap bisa belanja produk 
Rhino melalui team Marketing kami secara 
online via Whatsapp, telepon, dan Market 
Place. Kalian juga bisa cek di distributor 
resmi Rhino terdekat di kotamu ya. 

 Mesin heat press dalam kebutuhan 
bisnis custom pastinya memiliki peranan 
penting loh. 

Kalian enggak mau kan mesin press 
kesayangan kalian tiba-tiba mengalami 
kerusakan akibat tidak dijaga dengan baik? 
Nah, kali ini Rhino akan berbagi tips nih 
gimana cara merawat mesin press agar 
lebih awet dan tahan lama

Ada beberapa hal yang perlu kalian 
perhatikan supaya alas karet silicon mesin 
press kalian selalu bersih, yaitu dengan 
membersihkan secara berkala alas mesin 
press dengan lap kering sebelum ataupun 
sesudah pemakaian. Kalian juga bisa mem-
berikan penutup agar karet silicon tetap 
bersih.

PASTIKAN ALAS SILIKON 
SELALU BERSIH 
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PROMO HARGA SPESIAL
#STAYATHOME RHINOFLEX PVC 

TIPS MERAWAT MESIN
HEAT PRESS RHINOTEC



Agar mesin press kalian tetap awet, 
atur suhu atau temperatur sesuai dengan 
prosedur pengaplikasian. Disarankan agar 
tidak terlampau panas, karena hal ini dapat 
menyebabkan kerusakan pada elemen 
pemanas.

Apabila mesin sering digunakan atau 
bahkan non-stop ada baiknya untuk mem-
berikan sedikit pelumas pada bagian tuas 
mesin press kalian. Hal ini berguna agar 
ketika tutup mesin press dibuka tidak akan 
tersendat.

Nah Rhinovers! Itu tadi beberapa  tips 
untuk merawat mesin press kaos kalian 
agar tahan lama dan tidak cepat  rusak ya. 
Kalau mesin press-mu bermasalah pasti 
akan menggangu proses kerja kalian pasti-
nya. Jangan sungkan untuk bertanya 
kepada team Rhino Indonesia apabila 
kalian mengalami kendala ya. 

Penempatan serta pemilihan ruangan 
untuk menyimpan mesin press sangat ber-
pengaruh dalam menjaga mesin press 
kalian. Mesin jenis digital biasanya disa-
rankan untuk diletakkan di ruangan yang 
nyaman, dengan suhu ruangan normal

Atur Suhu Mesin Press
Sesuai Prosedur

Berikan Pelumas

Tempatkan Mesin Press
Di Area Yang Bersih
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