
VUTEk® D3r e D5r
Impressoras jato de tinta 

de supergrandes formatos

Expresse livremente 
o seu design



Você tem um projeto desenvolvido para uma nova impressora rolo-a-rolo na sua gráfica? 
Então, adquira a nova EFI VUTEk D3r ou D5r.

Não é à toa que nossas novas impressoras 
rolo-a-rolo de supergrandes formatos 
se chamam D3r e D5r.
Todos os recursos da EFI™ VUTEk® série D foram projetados para oferecer suporte 

a seus projetos. Inclusive, elas são as impressoras rolo-a-rolo de médio porte mais 

avançadas do mercado, desenvolvidas especialmente para atender aos produtores 

de impressão industrial de grande volume e alta qualidade como você.

A melhor por design. A melhor para design.

Dê vida ao seu design com estes recursos: 

• Grande variedade de aplicações: de gráficos para 
ambientes internos e de alta definição a gráficos 
de frota, adesivos de automóveis e lonas de caminhões 

• Aplicação simultânea de tinta branca e clara para 
aplicações premium

 - Impressão multicamadas

 - Modos avançados de impressão com branco

 -  Tinta clara: modos de revestimento brilhante 
e fosco, preenchimento parcial e total, revestimento 
protetor transparente

• Tecnologia UltraDrop™ nativa de 7 pL 

• Resolução real de 1.200 dpi

• Modo de impressão de ultra-alta definição

• Opções de valor agregado, como corte em linha 
e corte longitudinal, impressão automática frente 
e verso, acessórios para manuseio de mídia 
e muito mais

• Front-end digital (DFE) Fiery proServer SE



Tinta clara

• Impressa em linha, simultaneamente com a imagem, 
sem diminuir a velocidade de produção

• Preenchimento total ou seletivo

• O revestimento protetor transparente oferece três anos 
de proteção externa contra:

 - Abrasão e arranhões

 -  Produtos químicos, como detergentes, 
gasolina e IPA

 - Danos causados pelo clima

 - Poluição do ar

 -  Desbotamento/amarelamento 
por radiação ultravioleta

• Acabamento brilhante ou fosco com a mesma tinta

• Melhora a impressão final, deixando as cores 
mais vibrantes, além de proporcionar ótimas 
possibilidades criativas

• Economiza tempo em relação a sistemas 
de revestimento em separado

O poder da tecnologia LED sustentável

Com a incrível tecnologia LED de "cura a frio", você aumentará a produtividade a um custo mais baixo. Aumente seus 
lucros oferecendo trabalhos com margens elevadas, enquanto reduz o custo de operações e o impacto ambiental:

• Amplia sua gama de substratos compatíveis, incluindo 
mídias de aplicações especiais que reduzem o custo 
e aumentam o valor agregado dos seus projetos

• Reduz os custos operacionais com economia 
significativa de energia

• Aumenta o tempo de atividade e a produtividade 
com um mecanismo instantâneo de ligar/desligar, 
reduzindo a manutenção 

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

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

A combinação perfeita para aplicações internas de alta definição

• Gráficos de vitrines

• Imagens para pontos de venda e de compra

• Sinalizações retroiluminadas

• Banners de exibição para ambientes internos

• Gráficos para feiras e eventos

• Papéis de parede, murais e decoração de interiores

• Decalques de chão

• Arte fina

• Gráficos para frota

• Lonas de caminhão

* A garantia 3M™ MCS ™ é válida para gráficos impressos 

com as impressoras VUTEk D3r e D5r em mídias flexíveis 

selecionadas da 3M, impressas e aplicadas de acordo 

com os boletins de instruções e produtos da 3M.
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VUTEk D3r e D5r

Tecnologia de impressão
• Tecnologia jato de tinta piezoelétrica sob demanda

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

• Resolução real de até 1.200 dpi

• Cores: C, M, Y, K, tinta branca opcional, tinta clara opcional

Mídia/Manuseio 
• Aceita uma grande variedade de substratos flexíveis 

 - Largura de impressão de até 350 cm no modelo de 3 m

 - Largura de impressão de até 500 cm no modelo de 5 m

• Rolo-a-rolo, free-fall e multirrolos (2 ou 3 rolos de 1,6 m)

• Aproveitamento de mídia até 300% melhor, com um desperdício 
de apenas 40 cm por rolo

• Bobinador motorizado opcional para coleta de mídia precisa 
e excelente

• O bobinador reforçado opcional de 3,2 m permite trabalhar 
com grandes rolos de mídia de até 793 kg para operação 
contínua e sem intervenção manual do operador

• Mesa de vácuo opcional para folhas finas e mídias rígidas 
com até 11 mm de espessura (somente instalada de fábrica)

Produtividade
• Produção:

 - Até 204 m2 por hora para o modelo de 3 m

 - Até 244 m2 por hora para o modelo de 5 m

• Carga de mídia fácil e rápida

Tintas originais da EFI
• Tintas SuperRange XF da EFI - 3M™

 - Uso ecológico das tintas com cura UV LED

 - Mínima alteração de ponto e amplo gamut de cores

 - Excelente durabilidade

• Tintas SuperFlex da EFI para adesivos de automóveis 
e gráficos de frotas

Front-end digital Fiery
• Fornecido com o EFI Fiery® proServer SE, incluindo estes 

recursos e opções:

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

 - Tecnologia de criação de perfis Fiery Edge™

 - Fiery Color Profiler, Fiery Verify, Cut Marks e opções 
de exportação de arquivos

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

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

Considerações ambientais
• Ar comprimido: fluxo de ar de 6,5 bar de 110 l/min, 

somente ar seco e limpo (não incluído)

• Temperatura de operação: 20 °C - 30 °C

• Umidade:

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

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

• Peso da máquina:

 - VUTEk D3r: 4.400 kg; embalada: 5.900 kg

 - VUTEk D5r: 5.500 kg; embalada: 7.000 kg

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

• Largura x profundidade: 

 - VUTEk D3r: 688 cm x 155 cm

 - VUTEk D5r: 840 cm x 155 cm

• Elétrica: 230/380 VAC trifásico + N + PE 32 A 50/60 Hz 

 - Consumo de impressão: 2,9 kW

 - Pico de consumo: 5,7 kW

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

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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