
Wykraczaj  
poza to, co znane,  
w ekspresowym tempie

Superwielkoformatowe urzadzenia 
drukujace  z roli na rolę 

VUTEk® Q3r oraz Q5r 



Wznieś się ze swoją firmą na 
wyższy poziom— dzięki maszynom 
do druku EFI VUTEk z serii Q
Nowe maszyny do druku z roli na rolę EFI™ VUTEk® z serii Q opracowano w celu zapewnienia 

najwyższej jakości obrazu przy najwyższych prędkościach nominalnych dostępnych na rynku 

przemysłowych maszyn do druku z roli na rolę.

Maszyny EFI VUTEk Q3r i VUTEk Q5r zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby ich 

funkcjonalność wykraczała poza samo drukowanie, umożliwiając przeprowadzenie 

kompletnego procesu produkcyjnego — od etapu rasteryzacji (RIP) aż po gotowy produkt 

— na tej samej platformie. Potraktuj to jako jedną wielką przewagę konkurencyjną, na 

którą składają się: wbudowana funkcja automatycznej kontroli jakości, wbudowane funkcje 

rozcinania i cięcia, funkcja Rola i taśma oraz wiele innych. 



Wznieś się na wyższy poziom dzięki takim cechom, jak:

• Najszersza gama możliwych zastosowań — takich jak tablice informacyjne i reklamowe, pokrycia ścienne 
i murale, materiały POP, wystawy, grafika podłogowa, dekoracje okienne, luksusowe płytki winylowe  
i wiele innych

• Doskonała wydajność drukowania białym tuszem w trybach drukowania jedno- i wielowarstwowego

• Funkcja drukowania z użyciem tuszu białego i przezroczystego jednocześnie, co zwiększa możliwości  
w zakresie projektowania i zastosowań

• Funkcja drukowania ciągłego przy minimalnym nadzorze oraz rozwiązaniom umożliwiającym obsługę 
wielu nośników umieszczonych na dużych i ciężkich rolach 

• Unikatowy zestaw opcjonalnych narzędzi Power Tools, dzięki którym można zautomatyzować procesy, 
ograniczyć do minimum ilość odpadów, polepszyć właściwości użytkowe i poszerzyć zakres zastosowań,  
a także zwiększyć rentowność

• Wbudowana funkcja automatycznego monitorowania jakości wydruku, która rozpoznaje różne 
niedoskonałości druku i ostrzega operatora o ich występowaniu

• Automatyczna kalibracja służąca do okresowego wyrównywania parametrów jakości w systemie względem 
punktu odniesienia
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Więcej niż  
szybkość i jakość

• VUTEk Q3r — do 558 m² na godzinę 

• VUTEk Q5r — do 672 m² na godzinę

• Drukowanie w maksymalnie dziewięciu kolorach – standardowych CMYK, 
opcjonalnych LC, LM i LK oraz białym, a także z przezroczystym laminatem

• Technologia UltraDrop™ ze standardowymi głowicami drukującymi 7 pL 
oraz rzeczywistym nakładaniem wielu kropel, co zapewnia wysoką jakość 
obrazu oraz oszałamiające cienie, gradienty i przejścia, a także wyraźny 
tekst o wielkości trzech punktów, zarówno przy standardowej,  
jak i wysokiej jakości wydruku, o mniejszej liczbie tzw. „satelitów”  
i większej przejrzystości – we wszystkich trybach drukowania

• Rzeczywista rozdzielczość nawet do 1200 dpi

• Precyzyjny i ostry wydruk tekstu o wielkości trzech punktów



Zakres zastosowań, które wykraczają poza to, co dziś znamy
• Szeroka gama zastosowań – od trudnych zadań typu POP wysokiej jakości 

po masową produkcję tablic reklamowych
• Biały tusz EFI — 3M™ SuperRange XF objęty gwarancją 3M™ MCS™  

w przypadku druku z użyciem tuszów UV wspólnej marki EFI i 3M™  
na nośnikach elastycznych 3M™1

• Możliwość wykorzystania tuszów EFI — 3M™ SuperFlex XF do oklejania 
samochodów i wykonywania grafik na pojazdy

Znakomite funkcje, które pozostawiają konkurencję w tyle
Wiodąca w branży, opracowana przez firmę EFI technologia utrwalania światłem 
LED – oszczędność i ochrona środowiska:
• Rozszerzenie obsługiwanego zestawu podłoży, w tym tańszych nośników 

specjalnych zapewniających wartość dodaną
• Zwiększenie wydajności i czasu nieprzerwanej pracy dzięki błyskawicznemu 

uruchamianiu i wyłączaniu oraz zmniejszeniu potrzeby konserwacji
• Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia 

energii (2,9 kW zamiast 10 kW) oraz mniejszemu zużyciu materiałów 
eksploatacyjnych

• Usprawnienie kontroli nad poziomem połysku/matowości
• Zmniejszenie strat dzięki spójnemu odwzorowywaniu kolorów  

i łatwej obsłudze
• Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą korzystać  

z przyjaznych dla środowiska rozwiązań charakteryzujących się niską  
emisją LZO, mniejszym zużyciem energii, zmniejszeniem strat oraz 
mniejszym zużyciem materiałów eksploatacyjnych

1 Gwarancja 3M™ MCS™ obejmuje grafikę drukowaną z użyciem tuszów wspólnej marki z 3M na wybranych nośnikach elastycznych 
3M pod warunkiem drukowania i nanoszenia zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu 3M i zawartymi w ulotkach 
informacyjnych. Żadnych stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako gwarancji, które poszerzałyby 
zakres gwarancji udzielanej wprost w przypadku produktów i usług EFI.

2 Opcjonalnie 

Niezrównana łatwość obsługi
• Obsługa różnorodnych nośników elastycznych, m.in. dzięki nawijarkom o bardzo dużej wytrzymałości, które 

obsługują druk typu free-fall oraz druk na wielu rolach na nośnikach o szerokości 3,5 i 5,2 metra2, a także dzięki 
nawijarce napędzanej silnikiem²

• Regulacja wysokości karetki i moduł analizujący powierzchnię nośnika pod kątem marszczenia (Wrinkle Analyser) 
pozwalające uniknąć otarć głowicy (head strike)

• Nowo zaprojektowana mobilna stacja operatora z ekranem dotykowym, maksymalizująca wygodę obsługi
• Chmura EFI IQ oraz aplikacja mobilna EFI Go² do zdalnego śledzenia maszyny drukarskiej



Więcej niż wszechstronność – 
dzięki opcjonalnym narzędziom 
Power Tools

Drukowanie z użyciem białego tuszu i szeroki wybór trybów druku 
wielowarstwowego z wykorzystaniem białego tuszu.

Tusz do tworzenia przezroczystego laminatu – tryby pokrywania 
błyszczący i matowy; możliwość pokrywania selektywnego i pełnego; 
utworzenie powłoki ochronnej o żywotności do trzech lat, która 
jednocześnie stanowi uszlachetnienie wydruku.

clear

Rozcinarki Y – z jednym lub dwoma ostrzami – do wycinania wielu 
zadań na jednej roli nośnika o pełnej szerokości (co pozwala ograniczyć ilość 
strat z nośników), wyposażone w moduły zbierające odpady, zapobiegając 
powstawaniu bałaganu.

Obcinarka X – tnie nośnik na osi X na bieżąco, nie spowalniając  
procesu wydruku.

InSpec – wbudowana funkcja automatycznego monitorowania jakości 
wydruku, która rozpoznaje różne niedoskonałości druku i ostrzega operatora 
o ich występowaniu.

Rola i taśma — zautomatyzowane urządzenie, które pobiera wydrukowane 
i wycięte arkusze bezpośrednio z maszyny drukarskiej i zwija je w rolki, 
oklejając ich krawędzie etykietami, na których wydrukowano informacje  
o zadaniu.



Automatyczne podświetlenie obsługuje wiele rolek i umożliwia 
drukowanie z wykorzystaniem innego trybu drukowania na każdej ze stron.

Automatyczna obsługa trybu blockout z obsługą wielu rolek, cięcia  
i rozcinania.

Funkcja ID Backprint umożliwiająca drukowanie danych klienta  
na tylnej stronie nośnika; obsługuje również druk na biało na nośnikach  
o kolorowym tyle.

Osłony krawędzi nośników chroniące karetkę i głowice drukujące przed 
kolizją z nośnikami o nierównych lub pofalowanych krawędziach.

Walce prostujące nośniki stosowane w przypadku realizacji bardzo 
wymagających zadań drukowania na rozciągliwych nośnikach, które wykazują 
tendencję do marszczenia się.

Nawijarka o bardzo dużej wytrzymałości do ładowania rolek  
ciężkich nośników.

Napędzany silnikiem wał z nadmuchem umożliwiający precyzyjny  
i wydajny odbiór nośnika. 



AC 08_12_21_PL

Technologia drukowania

Piezoelektryczna technologia wydruku atramentowego 
 Drop On Demand (kropla na żądanie)

24 głowice drukujące z technologią UltraDrop z kroplami  
o objętości 7pL

Rzeczywista rozdzielczość nawet do 1200 dpi

Tusze w kolorach: CMYK, opcjonalnie LC, LM, LK,  
opcjonalny biały i opcjonalny przezroczysty tusz

Obsługa nośników 

Obsługa szeregu różnorodnych podłoży elastycznych

Maks. szerokość zadrukowanego obszaru: VUTEk Q3r do 350 cm; 
VUTEk Q5r do 520 cm

Druk z roli na rolę, druk typu free-fall oraz obsługa druku na kilku 
rolach (3 role o długości 1,6 m w przypadku modelu 5-metrowego;  
2 role w przypadku modelu 3-metrowego)

Zwiększenie wykorzystania nośników nawet o 300% — 
tylko 40 cm strat na rolę

Opcjonalny, napędzany silnikiem wał nawijarki z nadmuchem 
umożliwiający precyzyjny i wydajny odbiór rolek z nośnikiem  
o masie do 400 kg

Opcjonalny trzy- lub pięciometrowy nawijacz o bardzo dużej 
wytrzymałości umożliwia pracę z dużymi rolami nośników o masie 
odpowiednio do 793 kg i 2000 kg, co pozwala na drukowanie ciągłe 
przy minimalnym nadzorze

Zintegrowany zestaw do obsługi siatki umożliwiający łatwe i szybkie 
przełączanie między drukowaniem na siatce, tekstyliach lub innych 
nośnikach porowatych

Szybkie i łatwe ładowanie nośników

Wydajność

Produkcja:
VUTEk Q3r: do 558 m² na godzinę 

VUTEk Q5r: do 672 m² na godzinę

Oryginalne tusze EFI

Tusze EFI™ 
— 3M™ 
SuperRange XF

Tusze utrwalane 
promieniowaniem 
ultrafioletowym (UV) 
emitowanym przez diody LED

Mały przyrost punktu rastrowego

Szeroka gama kolorystyczna

Przyjazne dla 
środowiska

Doskonała 
trwałość

Tusze EFI — 3M™ SuperFlex XF do oklejania samochodów  
i wykonywania grafik na pojazdy

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

Sprężone powietrze: nadmuch 6,5 bara (110 l/min),  
tylko suche i czyste powietrze (system nie jest dołączony)

Temperatura pracy: 20-30°C

Wilgotność:
Standardowy zakres: 30-80% (bez kondensacji)

Optymalny zakres: 50-80% (bez kondensacji)

Masa  
urządzenia:

VUTEk Q3r: 5400 kg; z opakowaniem: 7000 kg

VUTEk Q5r: 6500 kg; z opakowaniem: 8000 kg

Wysokość: 210 cm; z uwzględnieniem światła ostrzegawczego: 250 cm

Szerokość:
VUTEk Q3r: 690 cm

VUTEk Q5r: 840 cm

Głębokość: 180 cm

Parametry elektryczne: prąd 3-fazowy, napięcie międzyfazowe 380 V 
AC (±5%), 3 x 32 A + N + uziemienie (obwód gwiazdowy), 50/60 Hz

Zużycie podczas druku: 2,9 kW; zużycie szczytowe: 5,7 kW

Moduł chłodzący:  
wydajność chłodnicza 3,6 kW (dołączony do zestawu)

Cyfrowy serwer wydruku Fiery

Cyfrowy serwer 
wydruku EFI Fiery® 
proServer Premium; 
dostępne funkcje: 

FAST RIP  
(Fiery Accelerated System Technology)

Opcje Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, 
Cut Marks oraz File Export 

1x maszyna drukarska EFI,  
1x maszyna drukarska, M/XL/XXL

Urządzenie pomiarowe EFI

Obsługa innych rozwiązań typu RIP

Formaty plików obejmują: EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG

DANE TECHNICZNE

Jako firma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji 
tablic informacyjnych i reklamowych, opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych i 
spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę drukarek, tuszów 
drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych 
i produkcyjnych, które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im 
zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność. Odwiedź stronę www.efi.com lub 
zadzwoń pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyskać więcej informacji.

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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