
VUTEk® PaperPro
Solução de impressão à base de água para aplicações em papel 

Produza aplicações em papel de alto volume, 
econômicas e em pouco tempo como um 
profissional
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Faça impressões em papel 
incríveis com a nova impressora 
EFI VUTEk PaperPro

Imprima as tarefas com mais rapidez e economia 

À medida que cresce a demanda por aplicações em papel reciclável em ambientes 
internos e externos, de curto prazo e de baixo custo, você precisa de uma solução 
que reduza os custos e aumente a produtividade. Apresentamos a solução de 
impressão EFI™ VUTEk® PaperPro à base de água para aplicações em papel. Ela 
foi projetada para imprimir em uma ampla variedade de papéis em velocidades 
de nível de produção para que você possa produzir trabalhos mais rapidamente e 
manter os custos operacionais baixos.
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Aumente a capacidade com impressão em papel 
dedicada de alto volume  

Utilize seu equipamento de produção digital para tarefas com margens 
de lucro mais altas

• Imprima com eficiência em uma ampla variedade de papéis de 30 a 350 g/m2 
de espessura

• Entregue as tarefas rapidamente com produtividade de até 585 m2/h
• Conte com impressão contínua com o alimentador de rolo jumbo de 1200 kg
• Integre um dispositivo de corte em linha ao fluxo de trabalho gráfico para ter 

uma impressão completa

Produza aplicações econômicas para ambientes externos

• Rendimentos de tinta altamente eficientes superiores a 200 m²/L
• Unidade de secagem de alta eficiência
• O sistema de recirculação de tinta reduz a necessidade de purga, manutenção 

e paradas, economizando custos associados ao desperdício de tinta e mídia
• Gerenciamento de tinta com filtragem e desgaseificação contínua em linha
• Configuração simples, sistema de fácil manutenção, cabeçotes de impressão 

substituíveis pelo usuário e alinhamento rápido e sem o uso de ferramentas 
economizam o tempo do operador

Atenda à demanda dos clientes por soluções sustentáveis

• Tintas pigmentadas à base de água ecologicamente corretas 
• Impressões recicláveis
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Recursos profissionais que significam 
produtividade e lucratividade

IMPRESSORA
• Quatro cores (CMYK)
• Tintas pigmentadas à base de água
• Gota variável sob demanda com tamanhos de gota de 4 a 72 pL
• Resolução de impressão de até 600 dpi
• Esteira de transporte de alta precisão com precisão de avanço 

de 40 mícrons
• GUI inovadora e adaptável com recursos avançados de fila

COMPORTA ROLOS JUMBO
• Permite impressão contínua
• Peso máximo de 1.200 kg
• Diâmetro externo máximo de 90 cm
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UNIDADE DE SECAGEM DE ALTA EFICIÊNCIA

KIT DE CONECTIVIDADE PARA INTEGRAR 
UM DISPOSITIVO DE CORTE E REFILE EM 
LINHA
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O papel nunca teve uma 
aparência tão boa
Principais aplicações 

• Painéis publicitários

• Pontos de ônibus

• Gráficos retroiluminados

• Pôsteres 

• Colunas publicitárias

• vPainéis/Barreiras 
de proteção

• PDV
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Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

DADOS TÉCNICOS

Geral

Tecnologia
Gota variável sob demanda 
com tamanhos de gota de 
4 a 72 pL

Cores Quatro (CMYK)

Tintas Pigmentadas à base de 
água

Cabeçotes de 
impressão 16

Resolução de 
impressão Até 600 dpi

Unidade de secagem Industrial, elétrico com 
esteira transportadora

Vem com um front-end digital EFI Fiery® proServer 
Premium com fluxo de trabalho de gerenciamento de 
cores e RIP

Produtividade

Produção em mídias 
externas (1 passagem) 585 m2/h

PDV interno 
(2 passagens) 325 m2/h

Qualidade 
(3 passagens) 252 m2/h

Alta qualidade 
(4 passagens) 180 m2/h

Manuseio de mídia

Gramaturas do papel 30 a 350 g/m2

Peso máximo 1.200 kg

Diâmetro externo 
máximo 90 cm

Largura máxima de 
impressão 185 cm

Kit de conectividade para integrar um dispositivo de 
corte e refile em linha

Dimensões

Comprimento 848 cm

Largura 530 cm

Altura 264 cm

Peso

Impressora 4.600 kg

Unidade de secagem 2.300 kg

Consumo operacional elétrico

Impressora 15 kW

Unidade de secagem 32 kW

Condições ambientais

Temperatura 18-30° C

Umidade 50-60% UR 

Volume de água  5 litros/min

AC_60_08_22_PT

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. Visit www.efi.com or send an email to info@efi.com for more information.

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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