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Aproveite a capacidade de uma plataforma otimizada para 
alcançar o máximo em termos de crescimento e sucesso.

Sendo uma gráfica de grande volume, você depende de produtividade, 

versatilidade e qualidade. Agora você pode atingir todo o seu potencial com a EFITM 

VUTEk® 3r e VUTEk 5r, as impressoras rolo-a-rolo LED mais avançadas do mercado. 

Uma plataforma otimizada, projetada para oferecer a melhor qualidade de imagem, 

maior velocidade de produção e mais variedades de opções, para proporcionar 

o menor custo total de propriedade.

Máxima velocidade e qualidade

• VUTEk 3r: até 380 m2 por hora

• VUTEk 5r: até 460 m2 por hora

• Tecnologia UltraDropTM de sete picolitros que 
proporciona qualidade de imagem de alta definição, 
com excelentes transições, esfumaturas, tons de 
pele e sombras

• Resolução real de até 1200 dpi

• Texto preciso e nítido de quatro pontos

Poderosa “cura a frio”

• A poderosa tecnologia de cura LED e todos os 
benefícios ambientais e econômicos

Opções altamente versáteis

• Impressão em branco com diversos modos de 
impressão, até cinco camadas

• Sistema de acabamento em linha para impressão, 
corte e coleta integrados

• Mesa de vácuo para impressão em folhas finas 
e mídias rígidas em uma grande variedade 
de tamanhos

• Impressão automática frente e verso em 
displays retroiluminados

• Impressão automática blockout

• Impressão no verso, para imprimir informações 
sobre o cliente na parte de trás da mídia

• Sistema de carregamento de rolos pesados de  
até 750 kg

Máximo aproveitamento

• Capacidade de manuseio versátil para uma grande 
variedade de mídias flexíveis e rígidas

• Regulação da altura do carro de impressão e análise 
de vincos para evitar distorções no cabeçote

• Estação móvel de operação com tela sensível para 
garantir a máxima comodidade do operador

• Aplicativo para iPhone* para o rastreio remoto 
da impressora

Máximo valor

• Alta eficiência das tintas

• Carregador exclusivo de rolos, para aprimoramento 
de utilização de mídia até 300%, com um 
desperdício de apenas 40 cm por rolo

• O assistente de economia de mídia indica 
o comprimento restante em cada rolo, para um 
gerenciamento revolucionário do estoque de mídia

• Garantia 3M™ MCS™ líder do setor para impressão 
com tintas de marcas associadas EFI – 3M™ com 
cura UV em mídias flexíveis 3M™¹

*Opcional

1 A garantia 3M™ MCS™ cobre gráficos impressos com as 

impressoras EFI VUTEk 3r ou VUTEk 5r em mídias flexíveis 

selecionadas 3M e aplicados de acordo com os boletins de 

produtos e instruções da 3M. Esta garantia é válida por até 

cinco anos para as tintas de marcas associadas EFI com 

uma vida útil de 15 meses.

 Nada aqui deve ser interpretado como garantia adicional, 

além das declarações expressas de garantia fornecidas 

pelos produtos e serviços da EFI.



A solução perfeita para todas as aplicações de alta definição, 
para ambientes internos e externos
• Displays para pontos de venda 

e de compra

• Mídias para tradeshows

• Banners de exibição para 
ambientes internos

• Murais para ambientes internos

• Papel de parede

• Displays retroiluminados 
diurnos/noturnos

• Adesivos/gráficos para vitrines

• Arte fina

• Painéis publicitários (outdoors)

• Gráficos para edifícios

• Sinalização

O poder da tecnologia LED

Com a brilhante tecnologia LED de “cura a frio” você irá aumentar a produtividade a um custo 
mais baixo. Aumente seus lucros oferecendo trabalhos com altas margens, enquanto reduz 
o custo de operações e o impacto ambiental:

• Ampla gama de substratos suportados, 
incluindo mídias de custo reduzido para aplicações 
especiais que agregarão valor ao seu negócio

• Aumenta a durabilidade e a produtividade da 
máquina com um mecanismo instantâneo de 
ligar/ desligar, reduzindo sua manutenção

• Reduz os custos de operação com economia 
significativa do consumo de energia 
e menos consumíveis

• Melhora o controle sobre os níveis de brilho/mate

• Reduz o desperdício com produção de cores 
consistentes e simples funcionamento

• Atende às crescentes demandas dos 
clientes para uma solução mais ecológica, 
com menos compostos orgânicos voláteis 
(VOC), diminuindo o consumo de energia, 
menos desperdício e consumíveis.

A última inovação da indústria de impressão — Tecnologia UltraDrop da EFI

Os clientes “ultra” exigentes querem o máximo em termos de qualidade, nitidez e recursos. 
É por isso que a tecnologia UltraDrop da EFI proporciona tamanhos de gota menores e maior 
precisão de controle. Os resultados são incríveis:

• Cabeçotes de impressão nativos de 7 pL com 
endereçamento real multigota

• Alta resolução aparente e qualidade de impressão de 
alta definição

• Excepcional suavidade de sombras, 
gradientes e transições

• Qualidade de texto superior com quatro pontos, 
tanto em qualidade padrão quanto em alta 
qualidade, com menos bordas irregulares e maior 
nitidez em todos os modos de impressão



EFI impulsiona o 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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VUTEk 3r e VUTEk 5r
Tecnologia de impressão

• Tecnologia jato de tinta piezoelétrica sob demanda

• Cabeçotes de impressão avançados com tamanho intrínseco 
de gota de 7 pL

• Resolução real de até 1200 dpi

• Cores: C, M, Y, K; opcional: LC, LM, LK, branco

Mídia/Controle

• Aceita uma grande variedade de substratos flexíveis e rígidos

• Tamanho máx. de impressão:

 - VUTEk 3r: até 350 cm

 - VUTEk 5r: até 500 cm

• Rolo-a-rolo, queda livre, multirrolos (2 ou 3 rolos de 1,6 m)

• Aprimoramento de utilização de mídia até 300%, com um 
desperdício de apenas 40 cm por rolo

• Mesa de vácuo opcional para folhas finas e mídias rígidas com 
até 11 mm de espessura

• O sistema opcional de carregamento de rolos pesados permite 
trabalhar com rolos de até 750 kg para operação contínua e 
sem intervenção manual do operador

Produtividade

• Produção:

 - VUTEk 3r: até 380 m2 por hora

 - VUTEk 5r: até 460 m2 por hora

• Carga de mídia fácil e rápida

Tintas EFI™ – 3M™ 
SuperRange XF

• Tintas com cura UV LED

• Mínima alteração do ponto

• Amplo gamut de cores

• Ecologicamente sustentável

• Durabilidade excelente

Considerações ambientais

• Ar comprimido: Fluxo de ar de 6 bar, 7 litros/segundo, 
somente ar seco e limpo (não incluído)

• Temperatura operacional: de 20 °C a 29 °C

• Umidade: de 50% a 80% (sem condensação)

• Peso da máquina:

 - VUTEk 3r: 4.400 kg; embalada: 5.900 kg

 - VUTEk 5r: 5,500 kg; embalada: 7.000 kg

• Altura: 220 cm; com luz de emergência: 250 cm

• Largura:

 - VUTEk 3r: 688 cm

 - VUTEk 5r: 840 cm

• Profundidade: 155 cm

• Elétrica: 230 V / 50 Hz / trifásica, 32 amperes, Zero e Terra

• Resfriador: Capacidade de resfriamento de 3,6 kW — exigido 
para cura UV LED

Outros

• Entregue com o front-end digital EFI Fiery® proServer Premium. 
Os recursos incluem:

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

 - Opções Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks e 
File Export 

 - Espectrofotômetro EFI ES-2000

 - Opção para 1 impressora EFI, opção para impressora M/XL/XXL

• Formatos de arquivo: EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG
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