
VUTEk® 3r+ i VUTEk 5r+
 Atramentowe drukarki superwielkoformatowe

EKSTREMALNA jakość, 
skuteczność i wydajność 
dla Twojej fi rmy.



Każdego dnia przekraczasz granice, realizując różnorodne zadania niezwykle szybko i z najwyższą jakością, a także 
dbając o zadowolenie klientów. Dzięki dwóm nowym maszynom drukarskim uzyskasz niepowtarzalne rezultaty.

Modele EFITM VUTEk® 3r+ i 5r+ to obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie trzy- i pięciometrowe maszyny 
do drukowania LED z rolki na rolkę. Nasi inżynierowie dali z siebie wszystko, aby zagwarantować uzyskiwanie 
najwyższej jakości obrazu przy najwyższej nominalnej szybkości drukowania oraz minimalizację całkowitego 
kosztu posiadania dzięki najszerszej gamie dostępnych opcji.

Ekstremalne korzyści

+ Lepszy stosunek szybkości drukowania do jakości

+ Nowe tryby druku w bieli o większej szybkości i wyższej jakości

+ Stworzony od nowa algorytm drukowania obejmujący nowe 
warunki maszyny drukującej takie jak impuls, temperatura, 
napięcie i częstotliwość – celem zapewnienia większej gęstości 
i lepszej jakości wydruku

+ Nowa konstrukcja maszyny zapewniająca lepsze podawanie 
nośnika oraz zwiększoną wytrzymałość i trwałość

+ Nowe akcesoria do obsługi nośników takie jak metalowy 
pręt o długości 7,6 cm ułatwiający podawanie nośnika 
o szerokości 5 m

+ Nowe i innowacyjne opcje dodatkowe takie jak napędzany 
silnikiem wał nawijarki z nadmuchem*

- Masa nośnika aż do 400 kg

- Średnica nośnika aż do 50 cm

Takie cechy oznaczają niezwykłą przewagę konkurencyjną.



Charakterystyka i OGROMNE plusy drukarek VUTEk 3r+ oraz 5r+.

EKSTREMALNA szybkość i jakość

• VUTEk 3r+ do 398 m² na godzinę

• VUTEk 5r+ do 479 m² na godzinę

• Do siedmiu kolorów (CMYKcmk) i opcjonalny biały

• 7 głowic drukujących obsługujących technologię UltraDrop™ 
i prawdziwe nakładanie wielu kropel, które zapewniają 
wysoką jakość obrazu oraz oszałamiające cienie, 
gradienty i przejścia, a także wyraźny tekst przy małej 
czcionce zarówno w standardowej, jak i wysokiej jakości – 
we wszystkich trybach drukowania

• Prawdziwa rozdzielczość wynosząca nawet 1200 dpi

EKSTREMALNY zakres zastosowań

• Szeroki wachlarz zastosowań – od trudnych zadań typu POP 
wysokiej jakości do masowej produkcji bilbordów

+ Tusze EFI™ — 3M™ SuperRange XF objęte gwarancją 3M™ 
MCS™ w przypadku druku z użyciem tuszów UV wspólnej 
marki EFI i 3M™ – w tym białych tuszów – na nośnikach 
elastycznych 3M™¹

+ Możliwość wykorzystania tuszu EFI - SuperFlex do oklejania 

samochodów i wykonywania grafi k na pojazdy

EKSTREMALNIE korzystne rozwiązanie

Wiodąca w branży opracowana przez EFI technologia utrwalania 
światłem LED – oszczędność i ochrona środowiska:

• 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 znacznemu 
zmniejszeniu zużycia energii oraz mniejszej liczbie 
części zamiennych

• Usprawnienie kontroli nad poziomem połysku/matowości

• Zmniejszenie strat dzięki spójnemu odwzorowywaniu kolorów 
i łatwej obsłudze

• Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą 

korzystać z przyjaznych dla środowiska rozwiązań

EKSTREMALNIE łatwa obsługa

• Obsługa szeregu różnorodnych nośników

• Regulacja wysokości karetki i moduł analizujący powierzchnię 
nośnika pod kątem marszczenia* pozwalające uniknąć otarć 
głowicy (head strike)

• Mobilna stacja operatora z ekranem dotykowym 
maksymalizująca wygodę obsługi

• Aplikacja na iPhone’a* do zdalnego śledzenia drukarki

EKSTREMALNA różnorodność

+ Drukowanie przy użyciu tuszu białego i szeroki wybór trybów 
drukowania tuszem białym, możliwość naniesienia nawet 
pięciu warstw

+ Wbudowany system wykończeniowy do jednoczesnego 
drukowania, rozcinania i zbierania

+ Rozcinarki z dwoma ostrzami i 0,8-centymetrowym odstępem 
do wycinania wielu zadań na pełnej szerokości rolki – 
maksymalne wykorzystanie nośnika

+ Automatyczne podświetlenie obsługuje wiele rolek, nacinanie 
i rozcinanie, a także umożliwia drukowanie z wykorzystaniem 
innego trybu drukowania na obu stronach

+ Automatyczna obsługa trybu blockout z obsługą wielu rolek, 
nacinania i rozcinania

+ Funkcja ID Backprint umożliwiająca drukowanie danych klienta 
na tylnej stronie nośnika obsługuje teraz druk na biało na 
nośnikach o kolorowym tyle

+ Moduł prostowania nośnika zapobiegający fałdowaniu 
się nośnika i umożliwiający drukowanie na 
wymagających nośnikach

+ Układ ładowania Super-Duty Winder o szerokości 3,5 m do 
ładowania rolek o masie do 793 kg i średnicy zewnętrznej 
do 65 cm

+ Napędzany silnikiem wał nawijarki z nadmuchem 
umożliwiający precyzyjne i wydajne nawijanie nośnika

* Opcjonalnie

¹  Gwarancja 3M™ MCS™obejmuje grafi kę drukowaną za pomocą drukarki 
EFI VUTEk 3r+ lub VUTEk 5r+ na wybranych nośnikach elastycznych 3M™, 
pod warunkiem drukowania i jej nanoszenia zgodnie z instrukcjami dołączonymi 
do produktu 3M™ i zawartymi w ulotkach informacyjnych. Gwarancja obowiązuje 
do pięciu lat w przypadku tuszów marki wspólnej EFI o dopuszczalnym czasie 
magazynowania do 15 miesięcy. Żadnych stwierdzeń zawartych w niniejszym 
dokumencie nie należy traktować jako gwarancji, które poszerzałyby zakres 
gwarancji udzielanej wprost w przypadku produktów i usług EFI.



VUTEk 3r+ i VUTEk 5r+

Technologia drukowania

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

• 18 głowic drukujących wystrzeliwujących krople o objętości 
7 pikolitrów i obsługujących technologię UltraDrop

• Prawdziwa rozdzielczość nawet do 1200 dpi

• Kolory: C, M, Y, K, c, m, k, biały (opcja)

Nośniki/obsługa

• Obsługa szeregu różnorodnych podłoży elastycznych

• Maksymalna szerokość wydruku 500 cm

• Druk z rolki na rolkę, druk typu free-fall i obsługa wielu rolek 
(3 rolki długości 1,6 m w przypadku modelu 5-metrowego, 
2 rolki w przypadku modelu 3-metrowego)

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

• Opcjonalny napędzany silnikiem wał nawijarki z nadmuchem 
umożliwiający precyzyjne i wydajne nawijanie nośnika

• Opcjonalny system do przewijania ciężkich rolek 
umożliwiający nieprzerwaną i niewymagającą nadzoru pracę 
z dużymi rolkami nośników o masie do 793 kg

• Metalowy pręt 7,6 cm ułatwiający załadunek nośników 
o szerokości 5 m

Wydajność

• Wydajność produkcyjna: do 479 m² na godzinę

• Szybkie i łatwe ładowanie nośników

Oryginalne tusze EFI

• Tusze EFI - 3MTM SuperRange XF

 - Tusze UV utwardzane lampami LED

 - Mały przyrost punktu rastrowego

 - Szeroka gama kolorystyczna

 - Przyjazne dla środowiska

 - Doskonała trwałość

• Tusze EFI - SuperFlex do oklejania samochodów i tworzenia 
grafik na pojazdy

Kwestie związane ze środowiskiem pracy

• Sprężone powietrze: przepływ 110 litrów powietrza o ciśnieniu 
6,5 bara na sekundę, powietrze suche i czyste (niedołączone 
do zestawu)

• Temperatura robocza: 20°C - 30°C

• Wilgotność:

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

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

• Masa urządzenia:

 - VUTEk 3r+: 4 400 kg; z opakowaniem: 5 900 kg

 - VUTEk 5r+: 5 500 kg; z opakowaniem: 7 000 kg

• Wysokość: 220 cm; z oświetleniem awaryjnym: 250 cm

• Szerokość:

 - VUTEk 3r+: 688 cm

 - VUTEk 5r+: 840 cm

• Głębokość: 155 cm

• Parametry elektryczne: 230/380 VAC 3 fazy +N + uziemienie, 
32 A, 50/60 Hz – zużycie energii podczas drukowania: 2,9 kW; 
Maksymalne zużycie energii: 5,7 kW

• Moduł chłodzący: Wydajność chłodnicza 3,6 kW — 
wyposażenie wymagane do utrwalania tuszów UV światłem 
lamp LED (dołączone do zestawu)

Cyfrowy serwer wydruku Fiery

• Jest dostarczany z cyfrowym systemem front-end EFI Fiery 
proServer Premium i zawiera następujące opcje:

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

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

 - Spektrofotometr EFI ES-2000

 - 1x drukarka EFI, 1x drukarka, M/XL/XXL

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

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 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 +48 601 426 787, aby uzyskać więcej informacji.
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