
Impressoras digitais jato de tinta

Peças com maior valor 
agregado, decoradas com 
a mais potente impressora 
inkjet: 12 barras de impressão
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Mecânica
Moldura compacta 

Uma máquina robusta com plataforma de metal  
e uma moldura compacta que contém até 12 barras 
de impressão.

Sistema de transporte 

O sistema antivibração garante precisão e estabilidade 
e também conta com um dispositivo de orientação 
altamente qualificado. A esteira transportadora inclui 
um sistema autolimpante.

Barras de impressão 

Barras extraíveis e acessíveis, com um sistema de vácuo 
altamente eficiente entre as barras.

Operacional
Detector de espessura de peça 

Um laser duplo na entrada da máquina detecta tanto  
a posição como a espessura de cada peça. Dessa forma, 
as barras de impressão descem e se ajustam à altura  
da cerâmica.

Sistema de tinta otimizado 

Os tanques de tinta extraíveis permitem um enchimento 
mais rápido e fácil sem derramamentos. O design de 
tubulação do sistema de tinta foi projetado para evitar  
a sedimentação e conta com fluxo inverso automático  
e manual. 

Esse sistema flexível permite rápidas alterações e testes 
de tinta sem esvaziar o tanque.

Sistema de limpeza 

A impressora usa um sistema avançado de limpeza de 
bicos automática que gera consideravelmente menos 
ausência permanente de bicos. Com isso, os cabeçotes 
de impressão têm uma vida útil mais longa.

Impressão de alta qualidade 
e acabamentos especiais em 
uma máquina compacta
A EFI™ Cretaprint D4 é a impressora digital jato de tinta mais poderosa para cerâmica 

graças a suas 12 barras para impressão e acabamentos especiais. Esta impressora 

de cerâmica oferece grande potencial em uma moldura compacta, otimizada 

para proporcionar máxima produtividade. Complementada pela eletrônica e pelos 

softwares da EFI, essa impressora permite simplificar também o gerenciamento de 

designs complexos e arquivos pesados.
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Eletrônica e software
Eletrônica da EFI 

A maior velocidade de carregamento de imagens  
e transmissão de dados aumenta o desempenho.  
É possível imprimir e processar ao mesmo tempo,  
assim como modificar instantaneamente as 
configurações para fazer pequenos ajustes durante  
a produção. O sistema elétrico é complementado por 
dois UPS (sistemas de energia ininterrupta) padrão. 
Todas as conexões de dados utilizam cabos CAT6.

Software 

Com uma tela totalmente sensível ao toque, a navegação 
é fácil e as funções básicas estão sempre exibidas. 
Todas as funções principais podem ser acessadas com 
um ou dois cliques.

O sistema inclui recursos adicionais como linearização, 
cálculo do consumo de tinta e TAS.

TAS (Sistema de ajuste de tom) 

A interface intuitiva guia o usuário pelo processo 
de estudo e aplicação das alterações no tom ou na 
intensidade para aplicar a um modelo. Permite ajustes 
no sistema sem usar softwares externos e não exige 
amplo conhecimento em gerenciamento de cores.
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Caraterísitcas principais 
da impressora líder  
da categoria

2

3

4

Manutenção 
Baixos custos de manutenção 
e consumo de energia

Detector de espessura 
de peça a laser
Controla a distância de disparo 
e detecta curvaturas

5

6

Sistema de limpeza
Novo sistema avançado de 
limpeza de bicos automática

Vácuo
Vácuo altamente eficaz 
entre barras

1 UPS
Sistema 
de energia 
ininterrupta

Moldura compacta
Nova moldura compacta e de tamanho 
reduzido, contendo até oito barras de impressão
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8

9

10

11

Sistema de tinta
Novo sistema de tinta com 
fluxo inverso automático

Interface do usuário
Intuitiva e simplificada,  
permite o controle total  
da impressora

TAS 
Sistema de ajuste de tom

Largura de 
impressão
Até 710 mm

Eletrônica 
A eletrônica da EFI proporciona  

um alto desempenho
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Alterações
Para obter a máxima flexibilidade, você pode fazer alterações a qualquer momento nas barras 
existentes e adicionar novas barras para: 

• Alterar a largura de impressão.

• Adicionar novas cores às barras de impressão.

• Aumentar o volume de gotas para aplicar efeitos especiais.

Para mais informações
Para mais informações sobre a EFI Cretaprint D4 ou para conversar diretamente com 
um especialista da EFI Cretaprint, ligue para +34 964 340 264 ou envie um e-mail para 
cretaprintsales@efi.com.

Opcional da EFI Cretaprint D4
Impressão de peça dupla: 2 formatos, 2 designs, 
1 impressora
A impressão de peça dupla é uma solução de impressão para o setor cerâmico que 
permite a impressão simultânea de duas peças de formatos diferentes e com  
designs diferentes.

Alertas por SMS
Este novo kit, que pode ser instalado em máquinas novas (plataforma 4) ou 
em máquinas já instaladas (C2, P2, C3 e P3), permite aos usuários acompanhar 
qualquer incidente ou erro que a impressora EFI Cretaprint detecte em tempo real, 
comunicando para seus próprios celulares.

Cretavision
Permite associar cada um dos designs de um modelo a diferentes relevos de um 
conjunto de peças. Portanto, podemos encaixar perfeitamente um determinado 
design com o relevo da peça, independentemente da ordem em que cada uma das 
peças entra no sistema.

Mesa interna/externa
Com as mesas INTERNA e EXTERNA adicionais, peças mais compridas são inseridas 
e alinhadas antes da impressão para proporcionar um produto final de qualidade 
superior, reduzindo o risco de defeitos causados pela transição da linha de produção 
que entra e sai da impressora e maximizando assim a precisão das impressões.  
Esse acessório é recomendado para peças que excedem em duas vezes o espaço 
padrão de entrada e saída na esteira da impressora.

Fiery proServer
O EFI Fiery® proServer para Cretaprint é o primeiro sistema de gerenciamento de cores 
completo para decoração de peças cerâmicas (impressão). Usado com as impressoras 
digitais de cerâmica Cretaprint, o proServer proporciona a qualidade de cor mais precisa 
e mais consistente para decoração de peça cerâmica e diminui o consumo de tinta, 
independentemente das condições de produção.

mailto:cretaprintsales@efi.com
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A EFI é a única empresa capaz de oferecer ao mundo 
cerâmico uma solução completa, desenvolvida  
e ajustada para as necessidades específicas do setor 
e com um foco incontestável na eficiência  
e produtividade. 

Proporcionamos uma decoração de máxima 
qualidade, desempenho superior e economia de 
tinta por meio do exclusivo Ecossistema da EFI, 
que integra a impressora e as tintas ao sistema de 
gerenciamento de cores Fiery proServer. 

Em outras palavras, nós oferecemos as ferramentas 
para que os produtores cerâmicos gerenciem  
e controlem seu processo de decoração cerâmica 
com precisão. Então, além de impressoras cerâmicas 
de ponta, também oferecemos uma solução 
completa que vai: 

• Acelerar a criação dos designs

• Facilitar a conversão do design para diferentes
conjuntos de tintas ou condições de impressão

• Produzir separações de cores excepcionais com
a tecnologia Fiery ColorWise, resultando em até
30% de redução de custos sem perda da precisão,
definição ou variedade de cores.

• Otimizar os resultados com funcionalidades
especializadas para decoração cerâmica

• Economizar dinheiro combinando as tecnologias
ColorWise com o Sistema de economia de
tinta inteligente: até 40% de economia para
cada modelo.

ecosystem
Tintas para 

cerâmica da EFI

Impressoras digitais 
jato de tinta

Sistema de 
gerenciamento  

de cores

Uma oferta única: Ecossistema 
da EFI



Dados técnicos

MODELO DO CABEÇOTE 
DE IMPRESSÃO

SEIKO 
RC1536

SEIKO 
RC1536·L

Largura de impressão 
D4 (mm)

710 710

Largura dos cabeçotes de 
impressão (mm)1 108,3 108,3

Número de bicos 1.536 1.536

Resolução nativa (dpi) 360 360

Intervalo de tamanho de 
gotas (pl)

13-98 25-225

Níveis de escala de cinza ATÉ 8 ATÉ 10

Frequência de disparo (kHz) 
jato de volume máximo  
de gotas

10,2-28 ATÉ 37

g/m2 (25 m/min) 45 80

SOFTWARE

Tipo de arquivo da imagem TIFF E RPF

Imprimir uma imagem sem interrupção SIM

Tempo de carregamento de imagem
ENTRE 1 S  

E 15 S

Tempo de alteração de imagem durante 
a produção

APROX. 1 S

Número de imagens por modelo 100

Processamento e impressão em paralelo SIM

Tempo de renderização VARIÁVEL

Impressão de peça dupla OPCIONAL

Fiery proServer SIM

MONTAGEM DA MÁQUINA

Fonte de alimentação externa

VARIÁVEL
(380/400/ 
415/440/ 

480 V)

Consumo máx. energia (12 cores) 24 KVA

Fases elétricas 3F+T

Frequência de conexão de energia 50/60 HZ

Conexão pneumática 6 BAR

Temperatura recomendada da cabina 25–35°C

UPS incluído SIM

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Número de tintas ATÉ 12

Direção de impressão
DIREITA/

ESQUERDA

Espessura mín. peça (mm) 3

Espessura máx. peça (mm) 30

Comprimento máx. peça (mm) 3.000

Velocidade de impressão (m/min) ATÉ 60 m/
min

Precisão de centralização de impressão <0,3 mm

DIMENSÕES DA MÁQUINA

Largura 1.700 mm

Altura 1.923 mm

Comprimento 4.990 mm

DIMENSÕES DA CABINA

Largura 3.700 mm

Altura 2.800 mm

Comprimento 6.500 mm

Informações de acordo com o fabricante dos cabeçotes de impressão.
1  Largura real do cabeçote. A largura prática do cabeçote de 
impressão é ligeiramente diferente.

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,  
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com  
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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