REGGIANI FLEXY
Impressora digital
para impressão direta em tecido

Seja
flexível sem
comprometer
a qualidade

Solução de impressão flexível
Ficou ainda mais fácil imprimir em vários tecidos.
A EFI Reggiani FLEXY está equipada com um novo sistema Dynaplast, que permite
imprimir com total confiança em uma grande variedade de malhas e tecidos,
inclusive em tecidos com pouca ou muita elasticidade.
™

A nova impressora foi projetada e produzida para que todos possam entrar no
mercado de impressão industrial com o mesmo desempenho e os mesmos
resultados de impressão que uma máquina Reggiani de maior alcance proporciona.

Em resumo
• Esteira aderente com sistema Dynaplast para uma
melhor aderência ao tecido, com temperatura
e pressão ajustáveis
• Sistema avançado de recuperação de tinta

• Impressão de alta qualidade
• Nova interface do usuário gráfica e intuitiva
• Fácil utilização
• De 1 a 4 passagens com suavização

• Desempenho de tinta otimizado com tintas
EFI Reggiani

• Recurso de análise de mídia e auto-centralização

• Previsões de velocidade e uso de tinta

• Novos recursos para relatórios e diagnósticos

• Processamento de imagens em tempo real

• Software em vários idiomas

APLICAÇÕES

Vestuário e acessórios
Artigos de cama, mesa e banho
Roupas esportivas e calçados
TINTAS

Reativas
Ácidas
Dispersão direta
Sublimação dispersa
Pigmento têxtil
SUBSTRATOS

Algodão
Poliéster
Poliamida
Seda
Viscose
Poliéster e elastano
Poliamida e elastano
Tecidos mistos
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Características

Vantagens

• Gerenciamento de tinta:
filtragem e desgaseificação dupla

• Para produção e amostragem

• Método de aderência: termoplástico,
permanente, resina
• Sistema magnético integrado para aplicação
de adesivos

• Sem necessidade de alinhamento do cabeçote
• Baixos custos de manutenção
• Menor uso de tinta
• Fácil manutenção

• Esteira de transporte de alta precisão

• Acesso fácil aos principais módulos da máquina

• Tamanho da gota variável

• Adequada para funcionamento 24 horas por dia

• Sistema de proteção de cabeçote

• Um único operador pode trabalhar com
várias máquinas

• Sistema de tinta aberto a fornecedores certificados
• Autolimpante
• Software aberto aos principais fornecedores de RIP

Melhorias
• Novo esquema de cores
• Novo sistema otimizado de recuperação de tinta,
até 95% de economia de tinta
Fiery proServer otimizado
para impressoras EFI Reggiani
(opcional)
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Especificações
• Velocidade de produção:

C

M

Y

K

-- até o máximo de 190 m²/h
-- velocidade de impressão típica de 120 m/h

8 CORES
8 CABEÇOTES

• 8 cabeçotes de impressão
• Largura de impressão de até 190 cm
• Tamanho da gota de 4 a 72 pl

* Mais configurações de cor disponíveis

FLEXY
RESOLUÇÃO

PASSAGEM

M/H

M²/H

• Até 2.400 dpi

600x600
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125

190

• Peso do tecido de 30 a 350 g/m² (tecidos e malha)

600x900

3

80

125

• Alimentação de tecido (entrada):

600x1200
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60

95

-- Desbobinador de até ø 400 mm
• Saída do tecido:
-- Dobra
-- Enrolador de até ø 400 mm
-- Dobra e enrolador de até ø 400 mm (opcional)
• Unidade de secagem:
-- uma câmara industrial com esteira
EFI Reggiani FLEXY: modelo regulatório 180

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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