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Przyszłościowe 
rozwiązanie zapewniające 
ogromną przewagę 
konkurencyjną
Myślący perspektywicznie właściciele drukarni, którzy specjalizują się  

w wysokonakładowych grafikach informacyjnych i reklamowych, wiedzą,  

że przyszłością branży druku cyfrowego są nowoczesne maszyny drukarskie  

EFITM VUTEk® z serii h.



EFI VUTEk h5 to przyszłościowe rozwiązanie do druku cyfrowego, które jest 

dostępne już teraz. Opracowaliśmy i zaprojektowaliśmy na nowo naszą 

superwielkoformatową atramentową maszynę drukarską typu hybrydowego do 

drukowania wysokonakładowego. W rezultacie otrzymaliśmy rewolucyjne urządzenie 

charakteryzujące się lepszą jakością wydruków, szerszymi możliwościami, a także 

większą wydajnością, niezawodnością i rentownością. Warto także wspomnieć  

o łatwości obsługi i mniejszym wpływie na środowisko dzięki technologii LED 

stosowanej w przemysłowych maszynach drukarskich VUTEk firmy EFI.

W skrócie

• Kolejna generacja 3,2-metrowych atramentowych 
maszyn drukarskich LED typu hybrydowego 
(płaskich/rolkowych)

• Rozdzielczość drukowania wynosząca nawet 
1200 dpi

• Tryb czterech lub (opcjonalnie) ośmiu kolorów plus 
biały i możliwość drukowania do dziewięciu warstw 
w ramach jednego przebiegu

• Wydajność do 109 arkuszy na godzinę

• Technologia dużej szybkości UltraDrop™ 
zastosowana w głowicach drukujących w skali 
szarości tworzących krople o objętości 7 pl do 
precyzyjnego rozmieszczania punktów i uzyskiwania 
powtarzalnych rezultatów przy dużych  
szybkościach produkcyjnych

• Wysokowydajna technologia LED firmy EFI

• Funkcja pomijania bieli na osi x i y

• Mechaniczne wykrywanie awarii i marszczenia, 
a także pomiar wysokości nośnika zapewniające 
jeszcze większą precyzję wydruków i jeszcze 
bardziej powtarzalne rezultaty

• Technologia ImageEdge do szybkiej i prostej 
wymiany głowic drukujących

• Monitory dotykowe po stronie wejściowej  
i wyjściowej maszyny drukarskiej

• Automatyczne wyrównywanie blatu i karetki

• System wizyjny wykorzystujący kamery do 
wyrównywania subpikselowego, balansu zagęszczenia 
druku i dwukierunkowej szczegółowej konfiguracji

• Modularny system podawania tuszu,  
którego konstrukcja eliminuje straty tuszu  
i umożliwia drukowanie podczas napełniania  
w celu zachowania ciągłości produkcji

• Zasilanie prądem stałym i bezpieczny 
programowalny sterownik logiczny (PLC) z mniejszą 
liczbą punktów połączeń zapewniające wyższą 
wydajność, większą niezawodność i dłuższy czas 
nieprzerwanej pracy

• Wbudowana funkcja monitorowania zasilania oraz 
funkcje diagnostyczne (punkty kontrolne LED) 
przyspieszające rozwiązywanie problemów zarówno 
zdalnie, jak i na terenie zakładu

• Opcje automatycznej obsługi nośników 
pozwalające sprostać dowolnemu zapotrzebowaniu 
produkcyjnemu, w tym nowe systemy automatyzacji 
3/4 procesu ładowania i układania nośników, a także 
wytrzymałe nawijarki

• Cyfrowy serwer wydruku EFI Fiery® proServer Premium 
z oprogramowaniem Fiery Command WorkStation®, 
technologią FAST RIP i ulepszonymi funkcjami 
zarządzania kolorami oraz kontroli

• Usługi chmurowe i diagnostyczne, w tym aplikacja 
do zarządzania zdalnego EFI GO



Największa innowacja w świecie druku — 
technologia UltraDrop firmy EFI

Wymagający klienci oczekują 
najwyższej jakości obrazu, 
maksymalnej wyrazistości 

i niezrównanych możliwości technicznych.  
Dlatego właśnie opracowana przez firmę EFI 
technologia UltraDrop zapewnia jeszcze mniejszą 
objętość kropli i jeszcze większą precyzję kontroli. 
Wyniki robią oszałamiające wrażenie:

• Standardowe głowice drukujące wystrzeliwujące 
krople o objętości 7 pikolitrów oraz nakładające 
wiele kropel

• Wysoka rozdzielczość pozorna i jakość wydruku 
w wysokiej rozdzielczości

• Niezrównane wygładzenie cieni,  
gradientów i przejść kolorów

• Znakomita jakość tekstu o wielkości trzech punktów, 
zarówno przy standardowej, jak i wysokiej jakości 
wydruku, mniejsza liczba tzw. „satelitów” i większa 
czytelność w każdym trybie drukowania

Siła przyjaznej dla środowiska  
technologii LED

Opracowana z niezwykłą precyzją 
znakomita technologia utrwalania 
na zimno światłem LED pozwala 
osiągać znacznie więcej przy 

mniejszym nakładzie zasobów. Oznacza to lepsze 
wyniki finansowe dzięki zwiększeniu liczby 
wysokodochodowych zleceń przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów operacyjnych i negatywnego 
wpływu na środowisko:

• Rozszerzenie obsługiwanego zestawu podłoży, 
w tym tańszych i wysokiej klasy  
nośników specjalnych

• Zwiększenie wydajności i czasu nieprzerwanej pracy 
dzięki błyskawicznemu uruchamianiu i wyłączaniu 
oraz zmniejszeniu potrzeby konserwacji

• Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki 
zmniejszeniu zużycia energii o nawet 82%  
(zgodnie z analizą instytutu Fogra*) oraz mniejszej 
liczbie części zamiennych

• 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, niższą ilością strat 
oraz mniejszą liczbą części zamiennych

*Maszyny drukarskie VUTEk z lampami LED firmy EFI 
charakteryzują się o nawet 82% niższym zużyciem energii 
w porównaniu z urządzeniami wyposażonymi w tradycyjne 
rtęciowe lampy łukowe. Obliczenia zaczerpnięto z danych 
projektu poświęconego wydajności energetycznej instytutu 
Fogra „Energy Efficiency of Large and Small Format  
Printing Systems”.



EFI VUTEk h5
Nośniki/obsługa

• Obsługa podłoży elastycznych i sztywnych o maksymalnej szerokości 

3,2 m i grubości 5,08 cm

• Maksymalna waga arkusza: 90,7 kg

• Druk na wielu rolkach: dwie rolki o szerokości 152 cm

• Maksymalna waga rolki: 180 kg

• Maks. średnica rolki: 30 cm

• Opcje automatycznej obsługi nośników:

 - Szerokie i wytrzymałe blaty oraz rolki

 - Prowadnice krawędzi materiału

 - Automatyzacja trzech czwartych procesu ładowania  

i układania nośników

 - Wytrzymała nawijarka i wytrzymały nawijacz

Wydajność

• Do 109 arkuszy na godzinę

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

• Sprężone powietrze: 7,5–10 barów przy 453 l/min — tylko powietrze 

suche (niedołączone do zestawu)

• Całkowicie zamknięta konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo 

operatorów i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

• Temperatura: od 20°C do 30°C

• Wilgotność: od 30% do 80% (bez kondensacji)

• Masa urządzenia: 3400 kg

• Wymiary maszyny drukarskiej (D × S × W): 155 cm × 645 cm × 193 cm

• Parametry elektryczne: 400–480 V AC przy 30 A, układ trójfazowy 

(Ameryka Północna/Europa); 50 lub 60 Hz; cztery przewody  

(3 fazy + uziemienie)

Oryginalne tusze EFI

• W zestawie w 5,0-litrowych zasobnikach

• Pigmenty z rozszerzonej gamy kolorystycznej CMYK zapewniające 

najlepsze odwzorowanie zgodne z systemem Pantone®

• Odpowiednio dopasowany stopień rozcieńczenia pigmentów EFI 

gwarantujący optymalny rozmiar kropli i najwyższą stabilność tuszu

Cyfrowy serwer wydruku EFI Fiery XF

• Urządzenie zoptymalizowane pod kątem współpracy z rozwiązaniem 

EFI Fiery proServer i dostarczane z następującymi elementami:

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

 - Opcje Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks i File Export

 - Spektrofotometr EFI ES-2000

 - Optymalizacja pod kątem jednej maszyny drukarskiej EFI

 - Opcja 1 × maszyna drukarska M–XXL

 - Fiery Sign Flow Option

• Wszechstronne narzędzia produkcyjne, takie jak zagnieżdżanie, 

tworzenie wielu kopii (step and repeat), skalowanie, przycinanie, 

tworzenie kodów kresowych i kafelkowanie

• Zaawansowane zarządzanie kolorami ICC zapewniające wierne 

odwzorowanie koloru, wydruki wysokiej jakości oraz jakość koloru 

zgodną z wydrukiem próbnym

• Wbudowane biblioteki kolorów dodatkowych  

i zaawansowana obsługa kolorów dodatkowych

• Dwukierunkowa komunikacja między cyfrowym serwerem wydruku 

Fiery XF i maszyną drukarską zapewniająca komunikację zwrotną 

informacji dotyczących kontroli każdego zadania druku

• Część ekosystemu EFI zintegrowanego z rozwiązaniem EFI Pace®  

i Digital StoreFront™

Enhanced Service Program (ESP)

• Najlepszy na rynku program świadczenia usług serwisowania 

i pomocy technicznej firmy EFI obejmujący maszynę drukarską,  

sprzęt Fiery proServer oraz oprogramowanie Fiery XF

• Dwunastomiesięczny okres obowiązywania na poziomie Essential 

gwarantującym odpowiedź w ciągu 24 godzin roboczych  

(trzech dni roboczych)

• Możliwość zmiany poziomu:

 - Critical: odpowiedź w ciągu ośmiu godzin roboczych  

(jednego dnia roboczego)

 - ProActive: odpowiedź w ciągu 16 godzin roboczych  

(dwóch dni roboczych)

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 +48 0 511 955 495, 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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