VUTEk 3r + e VUTEk 5r +
®

Impressoras jato de tinta de supergrandes formatos

Eleve o nível de desempenho,
eﬁciência e qualidade
ao EXTREMO.

Como empresa de impressão de grandes volumes, você vai ao extremo todos os dias em relação a tempo de
produção, versatilidade, qualidade e satisfação dos clientes. Agora você tem à sua disposição duas impressoras
que proporcionam resultados extremos!
A EFI VUTEk 3r+ e a 5r+ são as impressoras LED rolo-a-rolo de três e cinco metros mais avançadas do mercado.
Fomos ao extremo para aprimorar os recursos da plataforma que oferece a melhor qualidade de imagem nas
maiores velocidades de produção e o maior número de opções, para proporcionar a você o menor custo total
de propriedade.
TM

®

Vantagens incríveis
+ Melhor relação velocidade/qualidade
+ Novos modos de impressão em branco, com aumento de
velocidade e qualidade aprimorada
+ Algoritmo de impressão completamente recriado com novas
condições de ponto de impressão, como pulso, temperatura,
tensão e frequência, oferecendo maior densidade e melhora
geral da qualidade

+ Novos acessórios de manuseio de mídia, como a barra de
metal de 7,6 cm para melhorar a carga de mídias com 5 metros
de largura
+ Recursos opcionais inovadores, como o Eixo de ar motorizado
da bobina*
- Peso de mídia extremo de até 400 kg
- Diâmetro de mídia extremo de até 50 cm

+ Elementos do chassi da plataforma reprojetados para
melhorar o avanço da mídia e proporcionar maior robustez
e sustentabilidade

Com tudo isso, você tem uma vantagem competitiva extrema.

As impressoras VUTEk 3r+ e 5r+ oferecem GRANDES benefícios.
Velocidade e qualidade EXTREMAS
•

VUTEk 3r+ até 398 m² por hora

•

VUTEk 5r+ até 479 m² por hora

•

Até sete cores (CMYKcmk) mais branco opcional

•

A tecnologia UltraDrop™ apresenta cabeçotes de impressão
nativos de 7 pL com capacidade de endereçamento
multigota para proporcionar qualidade de imagem de alta
definição, excelente suavidade em sombras, gradientes,
transições e impressão superior de texto, com textos
pequenos em qualidade padrão e alta com menos bordas
irregulares e mais nitidez em todos modos de impressão

•

Resolução real de até 1200 dpi

Variedade de aplicações EXCEPCIONAL
•

Ampla gama de aplicações projetada para PDVs complexos de
alta qualidade, assim como painéis publicitários de alto volume

+ Tintas EFI - 3M™ SuperRange XF cobertas pela garantia 3M™
MCS™ para impressão com tintas UV de marcas associadas da
EFI e 3M™, incluindo tinta branca, em mídias flexíveis da 3M™¹
+ Tintas SuperFlex da EFI - disponíveis para envelopamento de
veículos e gráficos de frotas

EXTREMAMENTE fria
Tecnologia LED de cura a frio da EFI, líder do setor, e todas as
economias de custo e benefícios ambientais que ela proporciona:
•

Compatível com uma ampla variedade de substratos, incluindo
mídias de custo reduzido para aplicações especiais que
agregarão valor ao seu negócio

EXTREMAMENTE fácil de usar
•

Capacidades de manuseio versátil para uma grande variedade
de mídias flexíveis

•

Regulação de 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

Opções EXTREMAMENTE versáteis
+ Impressão em branco com diversos modos de impressão, até
cinco camadas
+ Sistema de acabamento em linha para impressão, corte
longitudinal e coleta integrados
+ Cortadores longitudinais de lâmina dupla com fenda de 0,8 cm
para separar vários trabalhos ao longo da largura total de um
único rolo, minimizando o desperdício de mídia
+ A impressão automática em backlits também aceita vários
rolos, corte e corte longitudinal, além de permitir a impressão
em cada lado com um modo de impressão diferente
+ O bloqueio automático também está disponível para
multirrolos e é compatível com o corte e o corte longitudinal
+ A impressão no verso para inserir informações sobre o cliente
na parte de trás da mídia agora está disponível com tinta
branca para mídias coloridas
+ Os separadores de mídia previnem vincos na mídia e permitem
a impressão em mídias complexas
+ Bobinas reforçadas de 3,5 metros de largura permitem carregar
rolos de mídia pesados de até 793 kg e com até 65 cm de
diâmetro externo

•

Aumenta a durabilidade e a produtividade do equipamento
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

* Opções

•

Reduz o desperdício com produção de cores consistentes
e simples funcionamento

¹ A garantia 3M MCS cobre gráficos impressos com as impressoras EFI VUTEk 3r+
ou VUTEk 5r+ em algumas mídias flexíveis da 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.

+ Eixo de ar motorizado da bobina garante a coleta de mídia
precisa e excelente

TM

TM

TM

TM

•

Atende às solicitações dos clientes por impressões
mais sustentáveis

VUTEk 3r+ e VUTEk 5r+
Tecnologia de impressão

Considerações ambientais

•

Tecnologia jato de tinta piezoelétrica sob demanda

•

•

18 cabeçotes de impressão com a tecnologia UltraDrop de 7 pL

Ar comprimido: Fluxo de ar de 6,5 bar de 110 litros/min,
somente ar seco e limpo (não incluído)

•

Resolução real de até 1.200 dpi

•

Temperatura operacional: de 20 °C a 30 °C

Cores: C, M, Y, K, c, m, k, branco (opcional)

•

Umidade:

•

-- Faixa padrão: 30% a 80% (sem condensação)

Mídia/Manuseio

-- Faixa ideal: 50% a 80% (sem condensação)

•

Aceita uma grande variedade de substratos flexíveis

•

Largura máxima de impressão de até 500 cm

•

Rolo-a-rolo, queda livre e multirrolos (três rolos de 1,6 m para
o modelo de 5 m, dois rolos para o modelo de 3 m)

•

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

•

Eixo de ar motorizado da bobina para coleta de mídia precisa
e excelente

•

O rebobinador reforçado opcional permite trabalhar com
grandes rolos de até 793 kg para operação contínua e sem
intervenção manual do operador

•

Barra de metal de 7,6 cm para melhorar a carga de mídias de
5 m de largura

Produção: até 479 m² por hora

•

Carga de mídia fácil e rápida

-- 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: 230/380 VAC trifásica +N + PE 32 A 50/60 Hz consumo de impressão: 2,9 kW, consumo de pico: 5,7 kW

•

Resfriador: Capacidade de resfriamento de 3,6 kW — necessário
para cura UV LED (incluído)

•

Entregue com o front-end digital EFI Fiery proServer Premium
com os seguintes recursos:
®

-- FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)
-- Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks e opções de
exportação de arquivos

Tintas originais da EFI
•

Peso da máquina:

Front-end digital Fiery

Produtividade
•

•

Tintas SuperRange XF da EFI - 3M

TM

-- Espectrofotômetro EFI ES-2000

-- Tintas com cura UV LED
-- Mínima alteração do ponto

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

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

-- Amplo gamut de cores
-- Sustentável
-- Excelente durabilidade
•

Tintas SuperFlex da EFI - para envelopamento automotivo e
gráficos de frotas

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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