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Drukowanie na 
tkaninach dopasowane 
do Twoich potrzeb



Niższy całkowity koszt pozyskania, krótsze terminy realizacji zadań i jeszcze większa 
rentowność zamówień o wysokich marżach — to są właśnie zalety druku na tkaninach 
dla każdego.

Jeśli chcesz oferować usługę druku na tkaninach, ale nie masz wystarczająco dużo zamówień, wolnej przestrzeni 
czy też wolnych środków na inwestycje, żeby uzasadnić zakup takiej drukarki, nie mówiąc już o specjalnej prasie 
termicznej czy gładziarce, zdecyduj się na urządzenie, które jest dopasowane do Twoich potrzeb, a nie odwrotnie.

Drukarka termosublimacyjna EFI™ VUTEk® FabriVU 340i zapewnia niezwykłą szybkość druku, niezrównaną jakość 
obrazu i funkcję utrwalania. Dzięki niej możesz drukować bezpośrednio na tkaninie i przeprowadzać wewnętrzną 
sublimację, uzyskując wyjątkowy produkt gotowy do wykończenia oraz wysłania.

W skrócie

• 3,4-metrowa drukarka do druku na tkaninach 
z wykorzystaniem tuszu wodnego wyposażona 
w nową technologię EFI obejmującą system 
płyt i wyjmowania, który pozwala na 
wewnętrzną sublimację

• Spektakularne wyniki drukowania przy użyciu 
czterech kolorów — zastosowanie szerokiej 
gamy kolorystycznej oraz głębokie nasycenie 
barw gwarantują uzyskanie olśniewającej grafiki 
wystawienniczej na tkaninie

• Ultrawysoka rozdzielczość — nawet 2400 dpi — 
czterostopniowa skala szarości i możliwość 
drukowania z zastosowaniem kropli o objętości 
od 4 pl do 18 pl

• Szybkość druku do 250 m2 na godzinę

• Drukowanie bezpośrednio na tkaninie z utrwalaniem 
do tworzenia grafik natychmiastowo gotowych do 
wykańczania i pakowania

• Możliwość wyłączenia wewnętrznej sublimacji 
i skorzystania z funkcji przenoszenia na papier, 
gdy sublimacja może zostać przeprowadzona osobno

• Idealne urządzenie do tworzenia flag reklamowych, 
banerów, reklam podświetlanych i innych wysokiej 
jakości grafik wystawienniczych

• Automatyczna stacja czyszcząca głowice drukujące 
wydłużająca czas nieprzerwanej pracy drukarki

• Stacja serwisowa (capping station) utrzymująca cały 
system w idealnym stanie

• Średniej lepkości tusz, głowice drukujące 
w wysokiej rozdzielczości i system 
recyrkulacji tuszu 
zmniejszający 
jego zużycie



Zastosowania

• Banery

• Flagi reklamowe

• Dekoracje

• Druk na tkaninach

• Pokrycia ścienne



EFI VUTEk FabriVU 340i
Nośniki/obsługa

• Wydruk na nośnikach o maks. szer. 340 cm

• Gramatura tkaniny od 45 do 450 g/m2

• Gramatura papieru od 57 do 110 g/m2

• Wprowadzanie i wyprowadzanie: standardowy rozwijacz/
nawijacz obsługujący rolki o maks. średnicy zewnętrznej 
350 mm

• Wewnętrzna sublimacja: podgrzewana płyta

Rozdzielczość

• Maks. 2400 dpi

Wydajność

• Szybkość druku do 500 m2 na godzinę

• Prędkość druku w jakości produkcyjnej: 250 m2 na godzinę

• Prędkość druku materiałów POP: 165 m2 na godzinę

Formaty

• Wszystkie najpopularniejsze formaty plików komputerowych, 
w tym PostScript® 3TM, EPS, TIFF, PDF i RGB/CMYK

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

• Temperatura: 20–24°C

• Wilgotność: 50–60%

• Masa: 4800 kg

• Wymiary drukarki i osuszacza (D x S x W): 230 cm × 
615 cm × 180 cm

• Parametry elektryczne drukarki: Prąd 3-fazowy, 400 V, 
50 Hz, 42 kW

• Ciśnienie wody: min. 1,5 bara; maks. 2 bary

• Przepływ wody: 5 litrów dziennie

• Temperatura wody: 20–25°C

EFI Fiery proServer SE

• Przepływ pracy zarządzania kolorami oraz optymalizacja pod 
kątem zastosowania RIP-a w przypadku drukarek VUTEk*

• Zaawansowane i jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzia do 
zarządzania kolorami umożliwiające tworzenie profili CMYK 
oraz kontrolę jakości

• Spektrofotometr EFI ES-2000

• Rozbudowane narzędzia produkcyjne do zagnieżdżania, 
tworzenia wielu kopii (step and repeat), skalowania, 
przycinania, kafelkowania oraz tworzenia znaczników cięcia

• Stacja Fiery®, składająca się ze stojaka, klawiatury oraz myszy

• Dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania kolorami 
i zastosowywania przepływów pracy Fiery u klienta

* Najnowsze dane techniczne rozwiązania Fiery proServer oraz 
informacje o jego kompatybilności z niniejszą drukarką można 
znaleźć na stronie efi.com

Oryginalne tusze marki EFI

• Tusze wodne CMYK — barwniki rozproszone w wodzie

EFI napędza sukces.
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 +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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