
Uma maior qualidade 
de imagem para 
mais oportunidades

Jetrion® 4950LX
Impressora digital de etiquetas 

para banda estreita. (narrow web)
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A Jetrion revolucionou a indústria de etiquetas com  
a introdução do sistema de produção digital de etiquetas.  
Dê adeus às chapas, ao trabalho de preparação e ao 
desperdício de substratos, além de todos os passos 
relacionados à conversão em processos separados.  
Em vez disso, a impressão e o acabamento digitais 
agora estão em um único sistema, para que a produção 
vá do arquivo impresso diretamente a um rolo finalizado 
sem interrupção.

O sistema de produção digital de etiquetas Jetrion 
4950lx LED aplica o poder e a flexibilidade digital 
em todo o processo de produção de etiquetas, 
aumentando a sua eficiência e gerando o menor custo 
por etiqueta possível. Com as vantagens adicionais  
de maior qualidade de imagem, maior velocidade  
e cura por LED, seu retorno sobre o investimento está 
garantido mesmo usando o sistema em apenas alguns 
trabalhos por dia!

A Jetrion 4950lx aumenta sua produtividade  
e lucratividade ao realizar a impressão e o acabamento 
digitais em um processo de passagem única sob demanda.  
Sua qualidade de impressão, velocidade e fluxo de 
trabalho integrado economiza dinheiro e aumenta sua 
margem de lucro ao:

Maior resolução, maior velocidade 
e LED para aumentar suas 
capacidades
A impressora EFITM Jetrion® 4950lx LED representa uma nova classe de sistemas de 

produção digital de etiquetas, com quatro e cinco cores otimizadas, resolução 720 x 720 

e velocidades maiores de até 48 metros por minuto, além de cura avançada com LED. 

Com uma melhor qualidade de imagem, excelente qualidade de texto e um amplo gamut 

de cores, a impressora Jetrion 4950lx aumenta seus recursos para assumir novos trabalhos 

de produção de etiquetas primárias, assim como etiquetas farmacêuticas e nutracêuticas. 

Sua tecnologia de cura por LED oferece a você uma vantagem competitiva, pois permite 

imprimir em substratos especiais e sensíveis ao calor. E o melhor de tudo: a Jetrion 4950lx 

faz tudo isso com o menor custo por etiqueta possível.

• Adicionar recursos inigualáveis: resolução de 
720 x 720 dpi, texto bem definido, mesmo em 
fonte tamanho 2, maior adequação ao Pantone®, 
flexibilidade de tinta bem como versatilidade de 
substrato, que oferece mais oportunidades de 
mercado e uma vantagem competitiva.

• Reduzir o tempo de aprovisionamento:  
assim, você entrega o produto ao seu cliente 
mais rapidamente.

• Reduzir o transporte desnecessário: não será mais 
necessário transportar rolos de substratos ou 
etiquetas acabadas em sua empresa.

• Reduzir a superprodução: você não precisa produzir 
mais etiquetas do que o necessário.

• Reduzir custos: chapas, matrizes, trocas, trabalho de 
preparação e desperdício de substratos são eliminados, 
tanto na impressão, quanto no acabamento.

Este é um exemplo. Uma análise de custos detalhada está 
disponível mediante solicitação. Os resultados reais dependem 
de fatores específicos do trabalho.

Trabalho N°:

Economia diária cumulativa 
com uma EFI Jetrion 4950LX
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Seis trabalhos por dia são suficientes para pagar pela sua nova 
Jetrion 4950lx

A Jetrion 4950lx pode melhorar os seus negócios, com 
as demanas que você já tem. Isso porque você poderá 
aumentar seus lucros sem necessariamente precisar de 
novos trabalhos. A impressora reduz significativamente 
os custos dos seus trabalhos atuais de baixa tiragem, e o 
valor economizado vai direto para sua margem de lucro. 
Você terá mais dinheiro a cada trabalho que deixar de 
fazer com seu atual equipamento de flexografia. 

Com a Jetrion 4950lx, a economia do trabalho de 
preparação e desperdício de substrato costuma ser de 
mais de € 100 por trabalho. E isso não inclui os custos 
comuns de flexografia associados às trocas, novas matrizes 
e substituição de chapas. 

Se você migrar o processo de produção de apenas seis 
trabalhos por dia, com uma média de economia de 

€ 150 por trabalho, a economia durante um período de 
semanas, meses e anos será sempre maior. E quando 
você conquistar novos clientes e mais trabalhos graças 
às suas capacidades de impressão de alta qualidade 
e cura por LED, os números serão ainda melhores.

Em resumo: quanto mais trabalhos você fizer 
na Jetrion 4950lx, mais aumentará seus lucros. 
A impressora se justifica apenas com os números 
reais: economias com chapas, matrizes, trabalho 
de preparação e desperdício de substratos. Mas se 
você prefere fazer o acabamento de suas etiquetas 
no equipamento que já possui, pode começar com 
a impressora 4950lx e adicionar o acabamento digital 
quando precisar!

Veja como a Jetrion 4950lx permite que você seja mais competitivo

RECURSOS DA JETRION 4950lx VANTAGEM PARA O SEU NEGÓCIO

Resolução 720 x 720 Recursos para assumir novos trabalhos de produção de etiquetas primárias, além de 
etiquetas farmacêuticas e nutracêuticas. 

Cura por LED Flexibilidade para trabalhar com substratos especiais e sensíveis ao calor para mais 
oportunidades de mercado.

Velocidades de até 48 m/min Aumento da produção para uma maior produtividade e retorno sobre o investimento. 

Fila de trabalho contínua Produtividade máxima na impressão de trabalhos seguidos em fila sem gastar 
materiais ou mão de obra entre os trabalhos ou em rolos acabados.

Acabamento em linha

Consiga o menor custo por etiqueta e elimine equipamentos adicionais e terceirização 
com um acabamento completo (como corte a laser, corte longitudinal, 
envernizamento, laminação e ranhura no verso integrados em linha) para garantir  
a produção de rolos acabados nos padrões da indústria.

Preço apenas da tinta Modelo de baixo custo em comparação a modelos de cobrança por clique.  
Pague apenas pelas tintas que usar.

Recursos de impressão de baixa 
tiragem e variação reais

Permite realizar provas de produção e amostras para atividades de marketing sem 
precisar "preencher as lacunas de produção" artificialmente.

Tintas com cura UV fabricadas  
pela EFI

Garante o menor custo, maior qualidade e acesso fácil a um dos maiores fabricantes 
de tinta com cura UV do mundo.

Fluxo de trabalho otimizado

Trabalha com o premiado RIP EFI Fiery® XF para uma incrível reprodução de cor  
e facilidade de uso com outras soluções da EFI, como o Digital StoreFront® e Radius® 
para que seu negócio seja mais lucrativo, produtivo e eficiente ao conectar todas as 
partes do seu negócio.

Combatibilidade entre a tinta com 
cura LED UV e o substrato

• Elimina a necessidade e o custo de preparação inicial na maioria dos substratos.

• Oferece durabilidade e flexibilidade extraordinárias, sem a necessidade de envernizar.

Recursos de acabamento Uma das únicas soluções de produção de etiquetas "de ponta a ponta" totalmente digital.

Flexibilidade de produção

• Modo de impressão e acabamento integrados em linha: impressão e acabamento 
em uma etapa.

• Modo de impressão e acabamento em processos separados: impressão o acabamento 
de forma independente.

Instalações e suporte em todo  
o mundo

Desempenho de produto comprovado com infraestrutura de suporte em todo 
o mundo para um menor tempo de resposta.

Design modular Flexibilidade para adicionar módulos como folhas ou laminação, à medida que suas 
necessidades comerciais aumentam.

Desenvolvido para durar Design robusto, fabricado em uma plataforma que permite o crescimento  
e atualizações futuras.
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Conheça seu novo sistema de 
produção digital de etiquetas 
com LED
A Jetrion 4950lx conta com a tecnologia de tintas com curas UV e LED líder de 

mercado da EFI, além do renomado front-end digital EFI Fiery XF. Isso permite que 

você crie etiquetas de alta resolução, versáteis e duráveis e se beneficie de uma 

certificação de conformidade simplificada da UL.

Área de impressão
Utiliza as tintas de alta 
qualidade e o dispositivo de 
impressão digital Jetrion para 
oferecer o menor custo por 
etiqueta produzida.

Controles da 
impressora
Os controles de acesso da 
impressora, da cura por  
LED e dos lasers estão 
convenientemente localizados 
sobre esta estação fácil de 
usar que fica à extremidade  
da impressora.

Estação corona
O tratamento corona integrado 
em linha permite uma maior 
compatibilidade de substratos.1

2

3

4
Buffer
Minimiza o desperdício de 
substratos entre os trabalhos 
utilizando uma função de 
inversão exclusiva.
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A Jetrion 4950lx é um sistema completo proporcionado 
por uma única parceira, então você pode aproveitar os  
benefícios do hardware, software e dos bens de consumo  
otimizados para oferecer um alto desempenho e confiança.  
A EFI é a maior fornecedora de tinta com cura UV do 
mundo, então, como usuário da Jetrion 4950lx, você 
pode ter certeza de que terá uma vantagem de preço 
mesmo em relação aos seus principais concorrentes. 

O design modular da impressora Jetrion 4950lx  
a torna altamente flexível. Ela literalmente se adaptará 
ao crescimento das suas necessidades comerciais.  
Você poderá adicionar acessórios e recursos conforme 
eles forem lançados, aumentando os tipos de trabalhos, 
substratos e, mais do que tudo, as suas capacidades.

Opções de 
rebobinagem
Torre semi-automática para 
uma troca rápida de rolos  
de etiquetas acabados  
e prontos para o transporte. 
Rebobinador de rolo mestre 
no nível inferior.

Estação opcional  
de envernizamento/
laminação

Lasers
Dois cabeçotes laser para 
cortes eficientes sem matrizes.

7
5

6



Acesso ao maior fabricante de tintas com 
cura UV do mundo

Com a EFI, você ganha acesso a um dos maiores 
fabricantes de tintas com cura UV do mundo Além disso,  
nossas tintas são otimizadas para sistemas Jetrion; 
então proporcionam uma reprodução de cores 
consistente e repetível, além de melhorar o desempenho  
e a produtividade da impressora. As tintas também 
funcionam diretamente na maioria dos substratos 
e produzem etiquetas extremamente resistentes ao 
frio, ao calor e a substâncias químicas, que duram até 
mesmo nos ambientes mais extremos.  

Base sólida para suas necessidades de fluxo 
de trabalho "de ponta a ponta"

A EFI oferece um elemento importante, ausente em 
muitas soluções de negócios: a integração das 
informações dos trabalhos dos clientes com os sistemas 
de gerenciamento e produção. Com nosso fluxo de 
trabalho inteligente e automatizado, você praticamente 
elimina intervenções manuais, reduz o desperdício, 
melhora a comunicação e maximiza sua utilização de 
recursos, e isso tudo aumenta seu potencial de lucro.

EFI Digital StoreFront

Melhore a satisfação do cliente para aumentar  
seus lucros 

O EFI Digital StoreFront oferece uma plataforma de 
compra personalizável, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, para que seus clientes enviem pedidos e 
rastreiem os trabalhos com facilidade, aumentando o 
seu faturamento e a sua margem de lucro. A solução 
também serve como um ponto de entrada para a 
produção de trabalhos e para disponibilizar informações 
essenciais à sua equipe interna.

EFI Radius 

Atende às necessidades exclusivas da sua empresa 
de embalagem

A solução ERP Radius da EFI oferece às empresas de 
embalagens os recursos abrangentes de um sistema  
de ERP de nível mundial, além de atender aos 

processos únicos das empresas de embalagens  
que produzem etiquetas, embalagens flexíveis,  
caixas dobráveis e materiais prensados. Uma solução 
altamente flexível e modular que gerencia de forma 
eficiente os processos empresariais desde orçamento 
de vendas até recebimento de dinheiro para ambientes 
com uma ou várias instalações, várias moedas,  
vários idiomas e vários produtos.

RIP do EFI Fiery XF 

Acelere sua produção, produzindo cores consistentes 
e precisas

O EFI Fiery XF acelera drasticamente a sua produção 
e produz imagens e cores de alta qualidade em 
sua impressora Jetrion. O sistema também unifica 
o gerenciamento de todos os equipamentos de 
impressão para reduzir seu tempo de produção  
e produzir cores precisas e consistentes em todas as 
suas empresas e impressoras.

Serviços e suporte técnico

Aproveite ao máximo seus produtos e soluções da EFI

Como parte de nosso compromisso com você,  
a EFI oferece serviços, treinamentos e suporte técnico. 
O treinamento e os serviços podem ser on-line ou 
presenciais. Já os planos de suporte incluem ajuda  
on-line e por telefone, bem como técnicos presenciais 
para que seus sistemas continuem funcionando  
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ao investir numa impressora Jetrion 4950lx, você abre as portas para todo o portfólio 

de serviços, suporte técnico e soluções integradas "de ponta a ponta" para fluxos de 

trabalho digitais para jato de tinta da EFI. A EFI se torna sua parceira para manter  

o crescimento lucrativo, ajudando você a trabalhar de forma mais rápida,  

inteligente e produtiva em todos os trabalhos, agora e no futuro.

A vantagem extra da EFI



Resumo do equipamento 
padrão da Jetrion 4950lx

• Sistema de transporte servo capaz de suportar  
uma grande variedade de substratos

• Desbobinagem, rebobinagem, mesa de junção  
e guia de banda automática

• Estação de controle com tela sensível ao toque  
para facilitar a operação

• Eixo único para rebobinagem em massa para 
produção de rolo mestre

• Fluxo de trabalho de produção de etiquetas  
com fila contínua

 -  Elimina os desperdícios nas trocas

• Gerenciamento de cores da EFI de nível mundial 
com o software do servidor EFI Fiery XF Server

• Dispositivo Jetrion de quatro cores, incluindo:

 -  Sistemas de troca de tinta imediata; nunca pare  
para recarregar a tinta

 -  Última tecnologia de cura por LED 

• Conformidade com a marcação CE

Equipamento opcional
• Poderosos sistemas de corte a laser, com até  

1000 watts

• Estação de impressão em branco com tinta branca 
opaca líder do setor

• Remoção de matriz com dispositivos aquecidos  
para eliminação e compactação de resíduos 

• Estação de corte longitudinal configurável  
(com até 16 lâminas) com trilho de separação  
e ranhura no verso

• Estação opcional de envernizamento/laminação

• Torre de rebobinagem semi-automática com dois 
eixos para rolos acabados

• Tratador corona integrado para substratos fílmicos 

• Cilindro acumulador com zero desperdício
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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 
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aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com  
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.
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Especificações do sistema
Produtividade

• Velocidade máxima de impressão:  34 m/min em resolução total 
48 m/min em modo 720 x 360

• Resolução de impressão: 720 x 720 e 720 x 360

• Tipo de tinta: tintas Jetrion 4950lx LED 

• Número de cores: 5 (CMYK + branco opcional)

• Opções de upgrade: corte a laser, laminação/envernizamento, 
acabamento completo

Mídia/Controle

• Largura máxima da banda: 349 mm

• Largura da imagem: até 330 mm

• Opções de substratos: papel, filmes, alumínio,  
placas, especiais e filmes sensíveis ao calor

Considerações ambientais 
(em configuração básica) 

• Espaço ocupado (C x L): 5 m x 1 m

• Peso: 4.309 kg

• Sistema operacional: Microsoft Windows®

• RIP: EFI Fiery XF para Jetrion

• Painel de controle: tela plana sensível ao toque ergonômica 
com teclado e mouse

• Requisitos de potência para o sistema básico: 400 VAC, trifásico,  
50/60 Hz, configuração Wye (com neutro), 63 amperes 

• Ar comprimido: pressão: 6 bar, fluxo de ar: 240 lpm

Entre em contato com um representante  
de vendas da EFI hoje mesmo!
Não perca esta solução "de ponta a ponta" para etiquetas digitais 
que pode tornar seus negócios mais eficientes, produtivos e lucrativos 
do começo ao fim! Ligue ou mande um e-mail para nós hoje mesmo!

• (55 11) 2199-0100

• E-mail: efi.solutions.be@efi.com

• Site: http://www.efi.com/pt-br/about-efi/contact-us/how-to-buy

http://www.efi.com
http://www.efi.com
http://www.efi.com/pt-br/about-efi/contact-us/how-to-buy

