
Nozomi 14000 LED
Tecnologia jato de tinta LED de passagem única
para papelão ondulado, embalagens de papel e displays

Todas as razões para ser digital. 
Agora.
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Eleve o padrão dos seus negócios 
de impressão de papelão ondulado

O que elevará o padrão dos seus negócios? Mais oportunidades? Novos recursos? 

Maior produtividade? Gráficos de alta qualidade? Todas as opções acima? 

Todos esses são motivos para se tornar digital agora, com a impressora jato de 

tinta digital de passagem única EFI™ Nozomi 14000 LED. Pense nisso como uma 

tecnologia transformadora para aumentar os recursos de impressão e criar novos 

modelos de negócios. Você pode melhorar bastante o fluxo de trabalho,  

conquistar mais clientes, responder às mudanças dos clientes mais rapidamente  

e entregar trabalhos com prazos curtos com a solução mais eficiente para 

impressão de gráficos de alta qualidade em papelão ondulado.



3

Vamos construir um futuro brilhante. Juntos.

A impressora Nozomi 14000 LED é a segunda geração de impressoras digitais de papelão ondulado da EFI  
e a quinta geração de impressoras industriais de passagem única de alta produtividade. Nossa base instalada  
em todo o mundo no setor de embalagens e displays mostra os resultados comprovados e a lucratividade que 
você pode esperar com a EFI. 

Novos modelos de negócios

Embalagens impressas com maior valor agregado 
permitirão que você se diferencie e conquiste novas 
oportunidades de negócios, como comércio eletrônico, 
embalagens sustentáveis, personalização e muito mais: 

• Acesso a novos mercados e segmentos

• Resposta rápida aos clientes e ao mercado 

• Diga "SIM!" a todos os trabalhos

• Aumente as margens de lucro

• Estabeleça um relacionamento confiável 
e duradouro com os clientes

Novos recursos

Agregue recursos de alta margem de lucro ao seu 
negócio com a flexibilidade inigualável da impressora 
Nozomi 14000 LED: 

• Incorpore o equipamento que produz,  
com mais eficiência, embalagens e displays 
gráficos de alta qualidade

• Alivie sua capacidade de lidar com trabalhos  
de flexografia e offset

• Maximize a Eficácia Geral do Equipamento (OEE)

• Investimento de capital atraente 
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ALIMENTADOR 
INFERIOR
• Alimentador ininterrupto 
• Pista dupla opcional

A solução mais eficiente para 
a impressão de gráficos de alta 
qualidade em papelão ondulado 

UNIDADE DE REVESTIMENTO EM ROLO
• Secagem por IV com revestimento de água 
• Versátil: permite aplicar uma quantidade variada de primer sem interromper a produção
• Também é capaz de aplicar uma quantidade maior de primer

IMPRESSORA
• Tecnologia jato de tinta LED piezoelétrica sob demanda
• Resolução de impressão: 360 dpi (nativo) com 5 níveis de escala de cinza
• Resolução efetiva: 720 dpi 
• Transporte a vácuo ajustável
• Distância de impressão ajustável com base no detector a laser de 

espessura da placa
• Vácuo entre as barras de impressão
• Limpeza automática da chapa de bico
• Sistema de esteira de limpeza integrado
• Front-end digital EFI Fiery® Z-1000
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EMPILHADORES
EMPILHADOR COMPLETO
• Altura da pilha: 

− Máx.: 71 pol. (1800 mm) limitadas a placas 
de tamanhos pequenos 

− Mín.: 39 pol. (1000 mm) durante a produção 
• Quadratura da pilha: +/- 0,8 pol. (20 mm)

EMPILHADOR DE PACOTE
• Altura máxima do pacote: 7,87 pol. (20 cm)

INTERVALO DE SUBSTRATOS
Tamanho máximo da placa/folha (L x C): 55,12 pol. x 94,49 pol. (140 x 240 cm) 
Tamanho mínimo da placa/folha (L x C): 17,72 pol. x 17,72 pol. (45 x 45 cm)
Espaço entre as placas: Mínimo de 0,4 pol. (10 mm)
Intervalo de espessura da placa: 0,03 - 0,47 pol. (0,8 - 12 mm)

PRODUTIVIDADE
Velocidade de impressão:
• Até 75 metros lineares/min
• Até 100 metros lineares/min para forros  

não revestidos e modo ECO

CONFIGURAÇÕES DE TINTA

KSMCBASE

OPCIONAL KSMCW +
KSMCL +
KSMCVL +

KSMCLW ++

OPÇÕES DE OPV DISPONÍVEIS 
EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO
• Revestimento OPV anilox opcional
• Unidade de revestimento em rolo
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Mais razões para se tornar digital agora 
com a EFI Nozomi 14000 LED 

Alta produtividade e o máximo de eficiência
A impressora Nozomi 14000 LED apresenta um design robusto para uso industrial 
pesado que proporciona alta confiabilidade e produtividade. Ela equilibra o manuseio  
de placas e qualidade de impressão com os seguintes recursos:

• A capacidade de manusear todas as ondulações de placas 

• Transporte de retenção de alta força

• Produção ininterrupta em caso de placas danificadas

• Cabeçotes de impressão de alto desempenho que não obstruem e não precisam 
ser trocados com frequência

• Equipamento projetado para manutenção, o que garante fácil operação e manutenção

• Gerenciamento de imagens eficiente e software de coleta de dados

• Nova interface de usuário intuitiva e fácil de usar

Impressão gráfica de alta qualidade
A impressora Nozomi 14000 LED é a maneira mais eficiente de produzir embalagens 
impressas de alta qualidade que melhorarão as experiências de compras e do consumidor. 
Beneficie-se do equilíbrio perfeito entre massas de cores e definição de texto com: 

• Viscosidade da tinta perfeitamente ajustada ao cabeçote de impressão para oferecer 
saturação e cobertura de cor excepcionais

• Mais níveis de escala de cinza e cabeçotes de impressão de jato de alta velocidade, 
resultando em maior precisão e gradientes de cores suaves

• Ferramentas baseadas em nosso sistema de visão artificial que controlam 
automaticamente a qualidade de impressão

• Software de front-end digital Fiery que aciona a impressora com tecnologia de 
imagem avançada 

• Certificações de cor Fogra e G7
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Sustentabilidade consciente
A impressora Nozomi 14000 LED equilibra eficiência de processos, menor consumo  
de recursos, redução de desperdício e total capacidade de reciclagem, contribuindo para 
a economia circular do papelão ondulado graças a: 

• Até 35% menos consumo de energia do que  
a impressão flexográfica

• Praticamente sem emissões de VOC 

• Processo mais eficiente – não são necessárias placas ou  
estoques de mistura de tinta, evitando superprodução  
e possibilitando a simplificação dos estoques

• Geração de resíduos reduzida – sem necessidade de água para 
limpeza, mínimo de tinta e placas durante a configuração

• Tintas totalmente recicláveis e repolpáveis

Serviços profissionais e suporte
A EFI é uma empresa global que presta serviços em todo o mundo. Nossa experiência  
em impressão digital industrial e uma ampla base instalada de equipamentos de passagem 
única no setor de papelão ondulado nos tornam o parceiro ideal para você fazer  
a migração para o digital. 

Além da instalação do equipamento, colaboramos estreitamente com os clientes através 
da curva de adoção da tecnologia necessária: 

• A impressora EFI Nozomi 14000 LED inclui garantia de um ano, programa de 
treinamento e preparação de 12 semanas até que a produção estável seja alcançada 
e o treinamento adequado tenha sido fornecido aos operadores da impressora

• Vários programas de manutenção estão disponíveis e incluem assistência técnica  
e manutenção preventiva, todos são oferecidos 24 horas por dia, 7 dias por semana,  
de forma remota ou pessoal 

• Serviços profissionais avançados para tirar o máximo proveito do seu investimento 
digital: treinamento avançado em pré-impressão, gerenciamento de cores, vendas, etc. 
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Vamos ser brilhantes, juntos. 
Entendemos que você deseja tecnologias inovadoras para guiá-lo em sua jornada digital. Por isso 
gostamos tanto de promover a expansão dos seus negócios com um portfólio escalável de produtos, 
soluções, serviços, suporte e parcerias de ponta para a fabricação de sinalização, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais de construção, impressão comercial e documentos 
personalizados com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e software  
de fluxo de trabalho. Nosso compromisso inabalável é aumentar seus lucros, cortar custos, melhorar  
a produtividade e otimizar a eficiência — trabalho após trabalho, ano após ano. Estamos obcecados 
com o seu sucesso. E acreditamos realmente que temos as pessoas, a tecnologia e a experiência certas 
para ajudar a alcançar os seus objetivos de negócios. Acesse www.efi.com ou ligue para  
+34 964 340 264 para obter mais informações.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

