VUTEk GS3250X Pro
®

Impressora jato de tinta de supergrandes formatos

Nunca foiVUTEk
tãoGS3250x
fácilPro
expandir seus negócios
®

Superwide Inkjet Printer

Adicione mais capacidade e aplicações a seu negócio de impressão digital com uma
impressora de nível de produção de supergrandes formatos que proporciona imagens
de alta qualidade.

A impressora UV plana/rotativa EFI VUTEk GS3250x Pro de 3,2 metros combina
qualidade de imagem fotográfica com altas velocidades de produção, o que
a torna ideal para gráficas que trabalham com prazos apertados e clientes exigentes
por padrões de qualidade. Substitua várias impressoras de menor produtividade ou
adicione-a como um equipamento complementar para aumentar a capacidade
de impressão atual com uma linha mais ampla de impressões diretas no substrato.
Escolha um dos nossos conjuntos de tinta para termoformagem e revolucione seu
negócio com recursos de impressão direta no substrato.
TM

®

Em resumo
• A impressão em oito cores mais branco e o recurso
Fast-4 proporcionam qualidade de imagem
fotográfica em velocidades de produção
TM

• A tecnologia grayscale com resolução dupla de
600 ou 1.000 dpi para gráficos de PDV de alta
definição diferencia sua empresa da concorrência,
com melhor aproveitamento de tinta e custos mais
baixos por impressão
• A impressão de passagem única, multicamada e com
tinta branca oferece uma nova gama de
aplicações criativas

• O EFI Fiery proServer Premium com RIP de
produção Fiery XF e fluxo de trabalho de
gerenciamento de cores aumenta a produtividade
e a eficiência, melhorando a qualidade da cor e os
recursos de prova.
®

•

A funcionalidade de comunicação bidirecional entre
o RIP Fiery XF e a impressora aumenta o grau de
eficiência do fluxo de trabalho e a coleta de dados
do trabalho e permite ainda uma integração perfeita
com as soluções de web-to-print e MIS/ERP da EFI
com conectividade JDF nativa
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Quando recarregadas, as tintas EFI VUTEk GS-3M Premium e EFI VUTEk GS-TF
e GS-CF NÃO são intercambiáveis. É necessário um kit de troca para passar
de um conjunto de tintas para o outro. As tintas EFI VUTEk GS-TF e GS-CF
são intercambiáveis.

• Velocidades em nível de produção de até 223 m /h
em menos espaço físico para atender aos prazos
apertados e ao maior volume de trabalho
2

2
A Garantia 3M MCS cobre gráficos impressos com tintas produzidas em parceria
com a 3M e em determinadas mídias flexíveis da 3M, desde que impressos
e aplicados de acordo com os boletins e as instruções do produto 3M.
Acesse www.3m.co.uk/warranties para se cadastrar e saber mais detalhes.

• Produtividade contínua de impressão de até
60 chapas de 1,2 m x 2,4 m por hora
• Impressão direta em diferentes substratos rígidos
e flexíveis, eliminando etapas de montagem
e laminação de materiais flexíveis para aplicações
em mídias rígidas
• Vários conjuntos de tinta :
1

-- Tintas EFI VUTEk GS-Standard para uma ampla
gama de aplicações que exigem mais flexibilidade
em vários substratos rígidos e flexíveis
-- Tintas EFI VUTEk GS-3M Premium para uma ampla
gama de aplicações que exigem a Garantia 3M MCS
TM

TM

-- Tintas EFI VUTEk GS-TF para aplicações de
termoformagem com alongamento superior
-- Tintas EFI VUTEk GS-CF para aplicações de
termoformagem para estampagem profunda
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Amplie sua imaginação, seus recursos e sua lucratividade com a impressão direta
para termoformados
Imagine todas as oportunidades altamente rentáveis com gráficos 3D de alto impacto e trabalhos de
termoformagem personalizados. Os gráficos impressos com tintas para termoformagem da EFI são ideais para
aplicações de termoformagem de alongamento elevado, como sinalização de mídias externas, displays para PDVs,
displays retroiluminados diurnos/noturnos, produtos promocionais, iluminação e placas de bebidas, painéis de
venda e de jogos, e muito mais.
• A imagem é impressa diretamente no substrato
antes da termoformagem com UV digital,
eliminando os custos de preparação da impressão
serigráfica e as etapas dos processos de pintura
à mão e gravação em vinil.

• Elimina processos caros e demorados, como pintura
em tela ou à mão e a pré-impressão e laminação em
plásticos moldáveis

• Imprime diretamente em uma ampla gama de
plásticos termoformáveis

Tintas EFI VUTEk GS-TF

Tintas EFI VUTEk GS-CF

• Características de alongamento excepcional para
estampagem profunda, mantendo a opacidade em
diversos tipos de plásticos, como PETG, acrílico,
policarbonato, poliestireno, PVC e muitos outros

• Tinta com ótimo alongamento para termoformagens
suaves sem bloqueios nem manchas, indicada para
todos os tipos de mídias gráficas comerciais

• Resistente aos processos de termoformagem e corte,
sem rachaduras, lascas ou perda de aderência
• A resistência à água e à umidade permite
a impressão de imagens duráveis e estáveis

• Excelente soltura em materiais lisos e porosos,
(como compensados, MDF e resinas usadas em
sinalizações drapeadas retroiluminadas) e forte
adesão em mídias de difícil manuseio (como
plásticos ondulados, acrílico e metais revestidos)

• Oferece um amplo gamut de cores e garante máxima
confiabilidade e desempenho com sistemas VUTEk
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EFI VUTEk GS3250x Pro
Recursos e benefícios

Produtividade

•

•

Impressão de passagem única
e multicamada com oito cores
mais branco

•

Opção de troca para Fast-4TM
para maior produtividade

•

Dupla resolução: 600 ou 1.000 dpi

•

Capacidade de impressão
grayscale com gotas variáveis

•

Projetada para
mudanças contínuas
e produção ininterrupta

Mídia/Manuseio
•

•

•

•

•

•

Modo expresso: 223 m /h ou 60
chapas de 1,2 m x 2,4 m por hora
2

Modo de produção: 84 m2/h
ou 22 chapas de 1,2 m x 2,4 m
por hora

Ar comprimido: de 6,5 a 10 bar
máximo a 113 L/min, somente ar
seco (não incluído)

Aceita chapas/placas de até
321,3 cm de largura e 5,08 cm
de espessura

•

Temperatura: de 20 °C a 30 °C

•

Desbobinador opcional para
serviços pesados para gráficas
com impressoras rolo-a-rolo

Umidade: de 30% a 80%
(sem condensação)

•

Peso da máquina: 3039,0 kg

•

Altura: 167,7 cm

•

Largura: 630 cm

•

Profundidade: 160 cm
(sem mesas)

•

Elétrica: trifásico, 60 A (220V),
30 A (440V) (4 fios), 200–240
VAC ou 400–460 VAC, 50/60 Hz

Mesa de extensão (opcional)
com rodinhas para ser
conectada à impressora ou
usada como estação de
trabalho independente
Mesa de extensão de baixa
profundidade (opcional) para uso
com pequenas chapas/painéis
e vários bloqueios de barreiras

•

Otimizado para o uso com
o EFI Fiery proServer

•

A capacidade de comunicação
bidirecional entre o front-end
digital (DFE) Fiery XF
e a impressora permite
a transmissão de registros
de informações em todos os
trabalhos de impressão

Modo de qualidade PDV: 56 m2/h
ou 16 chapas de 1,2 m x 2,4 m
por hora

Considerações
ambientais
•

EFI Fiery proServer
Premium

•

Ferramentas poderosas de
produção, como: encaixe,
repetição, escala, corte e efeitos

•

Gerenciamento de cores ICC
e provas de cor para resultados
superiores e cores incríveis

Tintas originais EFI
•

Fornecidas em recipientes de
5,0 litros

•

Gamut CMYK expandido para
adequação ao Pantone® de
classe mundial

•

A EFI desenvolve dispersões
de pigmento que conferem
tamanho e concentração ideais
para oferecer uma estabilidade
de tinta líder da categoria

•

Disponível em CMYKcmyk + W

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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