
Niezrównana wydajność, 
jakość i wartość

Matan 5
 Atramentowa drukarka superwielkoformatowa



W skrócie

• Drukowanie grafiki wysokiej jakości — cztery kolory 
tuszu oraz technologia Parallel Drop Size (PDS)

• Najwyższa szybkość produkcyjna — 353 m2 
na godzinę 

• Modułowy system z możliwością skalowania 

• Zaawansowane możliwości w zakresie drukowania 
na wielu rolkach jednocześnie

• Opcjonalny wbudowany system wykończeniowy 
do drukowania, cięcia wzdłużnego i zbierania

• Obsługa szeregu różnorodnych nośników 
sztywnych i elastycznych

• System ładowania obsługiwany przez 
jednego operatora

• Unikatowy moduł ładowania rolek zwiększający 
wykorzystanie nośników o nawet 300% — tylko 
40 cm odpadów na rolkę

• Tryby oszczędzania tuszu

• Regulacja wysokości karetki z napędem 
zapewniająca maksymalną łatwość obsługi 
oraz opcjonalny moduł analizujący powierzchnię 
nośnika pod kątem marszczenia

• Kreator oszczędzania nośnika umożliwiający 
innowacyjne zarządzanie zasobami nośników

• Najniższy koszt posiadania w swojej klasie

Zapewnij sobie wszechstronność dzięki 
unikatowym opcjom i oprogramowaniu

Wybierz któreś z poniższych dodatkowych 
opcji i rozszerz ofertę o bardziej zaawansowane 
zastosowania premium:

• Jasne tusze (LC, LM, LK) umożliwiające niesamowity 
druk w siedmiu kolorach

• Drukowanie białym tuszem z szeregiem trybów 
drukowania dostosowanych do złożonych 
zastosowań opartych o kolor biały

• Wbudowany moduł wykończeniowy do rozcinania 
i cięcia wzdłużnego

• Automatyczne drukowanie na foliach podświetlanych

• Automatyczne drukowanie na materiałach 
typu blockout

• Moduł analizujący powierzchnię nośnika pod 
kątem marszczenia

• Drukowanie identyfikatorów z tyłu nośnika

• System do obsługi dużych rolek (jumbo)

• Płyta próżniowa do drukowania na cienkich 
arkuszach i sztywnych nośnikach różnych rozmiarów

• Stacja operatora mobilnego

• Aplikacja firmy na iPhone’y

5 metrowa drukarka z roli na rolę EFITM Matan 5 pozwoli Ci 
zwiększyć produktywność i jakoś druku. Nie ma sobie równych 
pod względem wszechstronności i oferuje najniższy całkowity 
koszt posiadania (TCO) w swojej klasie.



Realizuj więcej zleceń na wydruk materiałów umieszczanych wewnątrz 
i na zewnątrz budynków

• Banery

• Billboardy

• Grafika na budynkach

• Materiały umieszczane na wiatach

• Flagi reklamowe

• Elementy graficzne do materiałów 
wspierających sprzedaż

• Tablice informacyjne i reklamowe

• Fronty foliowe

• Naklejki podłogowe

• Siatki

• Elementy graficzne na targi handlowe

• Fototapety

Technologia Parallel Drop Size

Opatentowana przez firmę EFI technologia Parallel 
Drop Size (PDS) w ramach standardu Matan wyznacza 
nowe standardy w zakresie jakości i wydajności 
druku. Zastosowany w oprogramowaniu inteligentny 
algorytm pozwala wytwarzać podczas drukowania 
małe i duże krople w tym samym przejściu. Małe i duże 
krople odpowiednio o objętości 20 pl i 40 pl są 
wystrzeliwane równocześnie. Małe krople o objętości 
20 pl umożliwiają odwzorowanie najdrobniejszych 
szczegółów, natomiast większe o objętości 40 pl 
zapewniają pokrycie tuszem.

Końcowy wynik to świetnej jakości wydruk o wysokiej 
rozdzielczości uzyskiwany z najwyższą szybkością 
produkcyjną do nawet 353 m2/h.

Odmień oblicze swojej pracy

Zastosuj rewolucyjne procesy EFI Matan, aby zwiększyć efektywność i ekonomiczność pracy:

• Druk  Cięcie  Cięcie wzdłużne  
Etykietowanie  Zbieranie

 - Innowacyjne opcjonalne dodatki EFI Matan 
umożliwiają jednoczesne drukowanie, 
cięcie wzdłużne, cięcie i etykietowanie

 - Zastąp drogie urządzenia tnące

 - Oszczędność cennego czasu na 
operacjach wykończeniowych

 - Zapobieganie błędom przy cięciu i etykietowaniu

 - Zwiększona wydajność

 - Oszczędność miejsca

 - Przesuń wykwalifikowanych pracowników 
do bardziej opłacalnych zadań

• Rozwiązania do automatycznego druku dwustronnego

 - Innowacyjne procesy do automatycznego druku na 
foliach podświetlanych i materiałach typu blockout

 - Opatentowane algorytmy programowe z systemami 
sterowanymi kamerą lub czujnikami

 - Łatwe i proste procesy do idealnego 
pasowania stron 

 - Wyeliminuj pracę „na wyczucie” i operacje ręczne

 - Operator nie musi mieć wysokich kwalifikacji



EFI napędza sukces.
Jako fi rma 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 +90 532 2278617, 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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EFI Matan 5

Technologia drukowania

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

• Opatentowana technologia druku Parallel Drop Size (PDS) 

• Prawdziwa rozdzielczość nawet do 600 dpi

• Kolory: C, M, Y, K; opcjonalnie LC, LM, LK i kolor biały

Nośniki/Obsługa 

• Obsługa szeregu różnorodnych podłoży elastycznych 
i sztywnych 

• Maksymalna szerokość drukowania: 500 cm 

• Z rolki na rolkę (roll-to-roll), swobodne opadanie (free-fall) 
i na wielu rolkach (multi-roll) (3 rolki o szerokości 1,6 m)

• Zwiększenie wykorzystania nośników o nawet 300% — 
tylko 40 cm odpadów na rolkę

• Płyta próżniowa do drukowania na cienkich arkuszach 
i sztywnych nośnikach o maks. grubości 11 mm

• System do obsługi dużych rolek (jumbo) umożliwiający 
nieprzerwaną i niewymagającą nadzoru pracę z dużymi 
rolkami nośników o masie nawet 750 kg

Wydajność

• Wydajność produkcyjna: do 353 m2 na godzinę

• Szybkie i łatwe ładowanie nośników

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

• Sprężone powietrze: przepływ 110 l/min powietrza 
o ciśnieniu 6,5 barów na sekundę, powietrze suche i czyste 
(niedołączone do zestawu)

• Temperatura robocza: od 20°C do 30°C

• Wilgotność: 

 - Zakres standardowy: od 30% do 80% (bez kondensacji)

 - Zakres optymalny: od 50% do 80% (bez kondensacji)

• Masa urządzenia: 5 900 kg

• Wysokość: 210 cm

• Szerokość: 820 cm

• Głębokość: 135 cm

• Parametry elektryczne: 380 V / 50/60 Hz / prąd trójfazowy, 32 A, 
zero i uziemienie

Fiery Digital Front End

• Dostarczany z cyfrowym systemem front-end EFI Fiery® 
proServer Premium, zawarte funkcje:

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

 - Opcje Spot Color, Color Profi ler, Color Verifi er i Cut Marks 

 - Spektrofotometr EFI ES-2000

 - Opcja 1x drukarka EFI

• Inne obsługiwane rozwiązania RIP

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