Urządzenia drukarskie typu z roli na rolę
Opcje zwiększające wartość

Potężne narzędzia do
zwiększenia wydajności

Zwiększ swoją
wszechstronność dzięki
opcjom i oprogramowaniu
Wielkoformatowe urzadzenia drukarskie LED z roli na rolę marki EFI oferują bogaty
zestaw opcji o wartości dodanej, które przekształcają te urządzenia w uniwersalne
platformy wielofunkcyjne — rozszerzając możliwości, funkcje aplikacji i mnożąc
okazje do osiągnięcia zysku.
TM

Dokładność

Możliwość aktualizacji

Opcjonalne funkcje opisane w tej broszurze są zgodne
ze wszystkimi lub niektórymi z następujących maszyn
drukarskich EFI: VUTEk 3r+, VUTEk 5r+, Pro 32r,
Quantum 3 i 5 oraz Matan 3 i 5. W tabeli na stronie 20
można sprawdzić, która opcja jest obsługiwana przez
poszczególne modele maszyny drukarskiej.

Większość opcjonalnych funkcji z roli na rolę można
zaktualizować do funkcji zawartych w maszynach
drukarskich EFI z roli na rolę, które zostały
wyprodukowane w 2015 r. i później, chyba że
zaznaczono inaczej. Niemniej jednak zawsze
preferowane i mniej kosztowne jest posiadanie ich
fabrycznie zainstalowanych.

®

Przed złożeniem zamówienia
Opisane tutaj opcjonalne funkcje z roli na rolę
mogą mieć pewne ograniczenia, odnoszące się do
określonych wymagań klienta. Ograniczenia te mogą
być związane z określonymi właściwościami zadania,
kombinacją dwóch lub więcej opcji lub z innymi
warunkami. Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji
przed złożeniem zamówienia.
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Wbudowane
opcje wykańczania
Unikalny przepływ pracy, który automatyzuje pełny proces drukowania
i jednoczesnego wykańczania i w jednym systemie, w tym drukowanie,
cięcie pionowe i przycinanie, drukowanie informacji o klientach z tyłu nośnika,
cięcie poziome i odbiór ciętych nośników.

Korzyści z wbudowanego procesu wykańczania

OBEJRZYJ
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• Oszczędza cenny czas i eliminuje wąskie gardła w trakcie operacji wykończeniowych
• Zastępuje dodatkowy kosztowny sprzęt wykończeniowy i oszczędza cenną przestrzeń
• Zapobiega błędom wykańczania, wysyłki i instalacji
• Zwiększa wydajność

WBUDOWANY PROCES WYKAŃCZANIA

DRUKUJ
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ROZCIĘCIE-Y

ETYKIETA

Rozcinarka-Y
Do pionowego przycinania marginesów
lub rozcinania pojedynczego nośnika na
wiele zadań.
• Cięcie nośnika na osi Y na bieżąco,
z jednoczesnym drukowaniem
• Modyfikowalna konfiguracja:
-- Jednoostrzowa do przycinania marginesów
-- Dwuostrzowa do rozcinania pojedynczego nośnika
na dwa zadania (ostrza są ustawione w odległości
8 mm)
• Prosta i łatwa instalacja bez użycia narzędzi
• Łatwa ręczna regulacja położenia wzdłuż
stołu drukarskiego
• Chowane ostrza zapewniające
maksymalne bezpieczeństwo
• Minimalizacja strat nośnika i zwiększenie
obszaru drukowania

OBEJRZYJ
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ZBIERZ

CIĘCIE-X

ROLA I TAŚMA
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Wbudowane
opcje wykańczania
Drukowanie
identyfikatorów
z tyłu nośnika

Obcinarka-X tnąca
nośnik rolkowy
na arkusze
W drukarce zastosowano wyjątkową
obcinarkę poziomą tnąca nośnik
rolkowy na arkusze.
• Automatycznie tnie nośnik na osi X między
zadaniami, w locie
• Kontrolowane za pomocą oprogramowania typu
front-end
• Nie wpływa na wydajność
• Oszczędza cenny czas w trakcie
operacji wykończeniowych
• Zastępuje drogi sprzęt do cięcia
i oszczędza miejsce
• Zapobiega błędom w wykańczaniu
i zwiększa wydajność

Jednym z oferowanych przez nas
akcesoriów jest urządzenie drukujące
informacje o pliku na tylnej stronie
nośnika. Dane te ułatwiają identyfikację
gotowego zadania podczas pakowania,
wysyłki oraz instalacji.
• Nadrukowywane dane to m.in.:
-- Identyfikator pliku
-- Data i godzina wydruku
-- Tryb drukowania
-- Numer kopii i inne informacje
• Eliminuje konieczność ręcznego naklejania etykiet

Specyfikacja:

• Pomaga uniknąć błędów podczas wysyłki

• Maksymalna szerokość cięcia w maszynach
drukarskich 5 m: 500 cm

• Pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji
wydrukowanego zadania

• Maksymalna szerokość cięcia w maszynach
drukarskich 3 m: 320 cm

Uwagi:
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•

Nie obsługuje kodów kreskowych ani kodów QR

•

Dotyczy zadań o długości 100 cm długości liniowej
i dłuższych

Moduł do
zbierania arkuszy
Służy do efektywnego
i starannego zbierania odciętych
zadrukowanych arkuszy.
• Zbiera kolejne wydruki po ich podzieleniu
na arkusze
• Umożliwia łatwe zbieranie i porządkowanie
podzielonych na arkusze wydruków
w zorganizowany sposób
• Łatwy montaż do platformy drukarki,
nie wymaga podłączenia elektrycznego ani
sprężonego powietrza
• Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów
w celu łatwego przechowywania

Specyfikacja:
• Szerokość jednostki: 1,6 m; dwie lub trzy jednostki
do obsługi druku na kilku rolkach jednocześnie
• Pasuje do arkuszy o rozmiarze maks. 160 cm
x 195 cm
• Wymaga 3 m wolnej przestrzeni przed drukarką
• Wymiary po złożeniu (szer. x głęb. x wys.): 160 cm
x 70 cm x 200 cm

Rola i taśma
Zautomatyzowane urządzenie,
które pobiera wydrukowane arkusze
papieru bezpośrednio z maszyny
drukarskiej, zwija je w rolki, oklejając ich
krawędzie etykietami, na których
wydrukowano informacje o zadaniu.
• Zsynchronizowane z wbudowanym
systemem wykańczania
• Dostarcza etykietowane rolki drukowane
natychmiast po wydrukowaniu

Specyfikacja:
• Maksymalna szerokość nośnika: 1,6 m
• Minimalna szerokość nośnika: 40 cm
• Maksymalna całkowita długość liniowa nośnika
(pojedynczy arkusz lub wiele kopii zrolowanych
razem): 4 m
• Maks. średnica rolki: 6 cm
• Obsługiwane maszyny drukarskie: VUTEk 3r+ i 5r+
• Wydajność: obsługuje wszystkie tryby drukowania
(od jednego przejścia w górę)
• Obsługa typów nośników: szeroka gama
elastycznych nośników graficznych,
OBEJRZYJ
takich jak winyl, papier i baner PCV
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• Druk na kilku rolach jednocześnie:
obsługuje rolki 1,6 m; dwie
jednostki dla urządzenia
VUTEk 3r+, trzy jednostki dla
urządzenia VUTEk 5r+
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Drukowanie dwustronne
Maszyny drukarskie EFI z roli na rolę
oferują trzy rozwiązania do druku
dwustronnego. Wszystkie rozwiązania
łączą w sobie oprogramowanie własne,
dedykowaną elektronikę i akcesoriat,
aby ułatwić pracę w ramach tych
wymagających zastosowań.

Automatyczne drukowanie na materiałach
typu blockout
Automatyczny system umożliwiający
drukowanie po obu stronach
nieprzezroczystych nośników typu
blockout, co zapewnia doskonałe
dopasowanie stron do siebie.
• Dokładność ≤5 mm podczas wydruku na 10 metrach
• Zawiera system czujników optycznych,
dedykowaną elektronikę i oprogramowanie
• Pełna automatyzacja systemu zapewnia prostotę
i łatwość użytkowania
• Eliminuje potrzebę pracy „na wyczucie” i ręcznego
wykonywania operacji
• Obniża wymagany poziom zaawansowania operatora
• Dwa dostępne przepływy pracy, które należy
zdefiniować przed drukowaniem:
-- Drukowanie w trybie „head-to-head” w przypadku
krótkich zadań, w których nośniki są zwijane,
przewracane i ponownie instalowane ze stroną
B do góry
-- Drukowanie typu head-to-tail w przypadku dłuższych
zadań, w których nośniki drukowane są zbierane
na przednim rdzeniu, odwracane i ponownie
instalowane ze stroną B do góry
Uwagi:
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•

Automatyczny tryb blockout obsługuje druk na kilku rolach
jednocześnie po stronie A i druk na jednej roli po stronie B

•

Użycie obcinarki X i rozcinarki
Y z automatycznym trybem blockout
jest częściowe
- Rozcinarek można używać zgodnie
z wbudowanymi instrukcjami
- Obcinarki można używać po stronie B
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Automatyczne drukowanie na foliach
podświetlanych

Drukowanie na foliach
podświetlanych

Automatyczny, opatentowany system
do idealnie wyrównanego
dwustronnego drukowania na
nośnikach podświetlanych.

Półautomatyczny system, który upraszcza
dwustronne drukowanie na
nośnikach podświetlanych.

• Dokładność ≤2 mm podczas wydruku na
10 metrach

• Operator ręcznie wprowadza instrukcje dotyczące
wyrównania do okna dialogowego oprogramowania

• Oprogramowanie sterowane kamerą
automatycznie koryguje dopasowanie w osiach x,
y i nachylenia

• Inteligentny algorytm oprogramowania
koryguje dopasowanie w osiach x, y i nachylenia
podczas drukowania

• Zawiera dwie kamery, taśmę LED wzdłuż stołu
drukującego i dedykowane oprogramowanie

• Nie ma potrzeby ręcznej manipulacji nośnikami

• Pełna automatyzacja systemu zapewnia prostotę
i łatwość użytkowania

• Prosty i przyjazny graficzny interfejs użytkownika

• Zawiera taśmę LED wzdłuż stołu drukarskiego do
wykonywania odbitek próbnych

• Eliminuje potrzebę pracy „na wyczucie” i ręcznego
wykonywania operacji
• Obniża wymagany poziom
zaawansowania operatora
Uwagi:
•

Minimalna szerokość obrazu: 42 cm

•

Automatyczne podświetlenie nie jest kompatybilne
z drukiem na kilku rolach jednocześnie

•

Użycie obcinarki X i rozcinarek Y z automatycznym
podświetleniem jest ograniczone
- Rozcinarka nie jest obsługiwana
- Obcinarka jest dostępna po stronie B,
zgodnie z wbudowanymi instrukcjami

OBEJRZYJ
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Opcje kolorów
Oprócz standardowych kolorów CMYK,
superwielkoformatowe maszyny
drukarskie EFI z roli na rolę oferują
opcjonalne drukowanie tuszem
białym i siedmiokolorowym,
a także przezroczystym tuszem,
dodając do portfela szeroką gamę
aplikacji wysokomarżowych.

Drukowanie
białym tuszem
• Umożliwia drukowanie na kolorowych
i przezroczystych nośnikach
• Otwiera mnóstwo kreatywnych możliwości
• Natychmiastowa dostępność białych głowic
drukujących dzięki zaawansowanemu systemowi
cyrkulacji w zbiornikach z tuszem i wzdłuż całego
systemu obsługi tuszu
• Wiele trybów drukowania białym tuszem do
różnych wymagających aplikacji:
--Tylko biały
--Biały jako tło
--Biały na kolorze
--Biały dla aplikacji podświetlonych (c-w-c)
--Druk pięciowarstwowy (c-w-k-w-c)
w trybie blockout drukowanie na
przezroczystym nośniku
--Różne dodatkowe trzy- i pięciowarstwowe
tryby drukowania

OBEJRZYJ
WIDEO
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Druk siedmiokolorowy

Tusz przezroczysty

• Umożliwia drukowanie w siedmiu kolorach,
dodając trzy jasne kolory

• Zapewnia błyszczący połysk na
wybranych obszarach

-- Jasnoniebieski, jasnoczerwony i jasnoczarny

• Poprawia wydajność przez wzmocnienie kolorów

• Na podstawie istniejącej konfiguracji głowic
drukujących, bez dodawania kolejnych głowic

• Oferuje mnóstwo wspaniałych
kreatywnych możliwości

• Korzyści:

• Korzysta z kanałów do druku tuszem białym,
oferując wybór między białym a przezroczystym

-- Rozszerzona gama kolorystyczna
-- Płynne przejścia gradientowe
-- Żywe i wyraźne kolory

• Wydrukowane na warstwie koloru
• Specjalne lub wypełnienie

-- Drobne szczegóły
-- Gładkie odcienie skóry
Uwaga: Druk siedmiokolorowy nie jest obsługiwany przez
urządzenie EFI Pro 32r
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Akcesoria do
obsługi nośników
Maszyny drukarskie EFI z roli na rolę oferują wiele akcesoriów do obsługi nośników,
aby ułatwić staranne podawanie i odbieranie nośników, umożliwić obsługę rolek
z nośnikami o różnych gramaturach i wspomagać ciągłą, nieprzerwaną pracę.

Trzymetrowy
wytrzymały odwijak
W pełni zintegrowana opcja nawijacza
lub odwijacza dla maszyn drukarskich
EFI VUTEk 3r+ i 5r+.
• Umożliwia pracę z ciężkimi 3-metrowymi rolkami
nośników o masie do 793 kg
• Umożliwia ciągłą pracę bez konieczności
przerywania procesu w celu wymiany rolki

Pięciometrowy
moduł ładowania
do ciężkich rolek
Zintegrowana opcja modułu ładowania
do maszyn drukarskich 5 m do
podawania dużych rolek z nośnikiem
o masie do 750 kg.
• Maksymalna średnica nośnika: 60 cm
• Wyposażony w balans i silnik zewnętrzny

• Zwiększa wydajność przy dużych nakładach
dzięki ograniczeniu przygotowania do druku
• Wyposażony w balans i silnik zewnętrzny
• Szerokość materiału: 320 cm
• Maksymalna średnica nośnika: 70 cm
• Standardowo 3 w rdzeniu; opcjonalnie
6 w rdzeniu
Uwaga:
•

Maksymalna gramatura dotyczy wyłącznie rolek
o pełnej szerokości 3,2 m

•

Aby uzyskać informacje na temat szerokości węższych
rolek, skontaktuj się z obsługą klienta
OBEJRZYJ
WIDEO
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Akcesoria do
obsługi nośników
Nawijarka
z napędem

Moduły prostowania
nośnika

Zintegrowane rozwiązanie z zakresu
nawijania i odwijania z pneumatycznymi
wałkami rdzeniowymi do precyzyjnego
odbierania mediów.

Para urządzeń zaciskowych,
które rozciągają nośnik na boki,
aby umożliwić staranne wprowadzanie
nośnika do maszyny drukarskiej.

• Poprawia posuwanie się nośników i jakość druku

• Pomaga zapobiegać powstawaniu
zagnieceń nośników

• Pozwala na stosowanie większych
i cięższych rolek

• Poprawia posuwanie się nośnika

• Obsługuje nośniki o pełnej szerokości do maszyn
drukarskich oraz tryb wielu rolek:

• Ułatwia drukowanie na różnych rodzajach
trudnych nośników

-- Jednostki 2 m x 1,6 m dla urządzenia
VUTEk 3r+ przód/tył

• Łatwy w instalacji na obu końcach belki dociskowej
z tyłu maszyny drukarskiej

-- Jednostki 3 m x 1,6 m dla urządzenia
VUTEk 5r+ przód/tył

• Położenie i kąt nachylenia można dostosować do
rodzaju i szerokości nośnika

• Dotyczy tylko maszyn drukarskich
VUTEk 3r+ i 5r+

• W maszynie VUTEk 5r+ zawarte są dwie jednostki.

Specyfikacja:
• Podstawowa jednostka-przód/tył:
1,6 m szerokość/3 w rdzeniu
• Maks. ciężar nośnika: 400 kg
• Maks. średnica nośnika: 50 cm
• Dodatkowe rdzenie wałów powietrznych-przód/tył:
-- 1,6 m szerokości/6 w rdzeniu
-- 3,2 m szerokości/3 w rdzeniu
-- 5 m szerokości/3 w rdzeniu
• Obsługiwane wszystkie elastyczne
typy nośników
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Zestaw odbierania
nośnika
Zestaw akcesoriów ułatwiających
staranne podawanie/zbieranie
nośników, utrzymujących w miejscu
rolki z nośnikiem, które są umieszczone
bezpośrednio na tylnych lub przednich
rolkach maszyny drukarskiej,
zapobiegając ich przesuwaniu się
na boki.
• Standardowy zestaw do zbierania nośników
z pojedynczą rolką dostarczany z maszynami
drukarskimi EFI z roli na rolę (z wyjątkiem EFI Pro
32r) obejmuje:

Płyta próżniowa
Zamienia maszynę do druku z roli
na rolę firmy EFI w prawdziwą
maszynę drukarską typu flatbed,
która może drukować na cienkich
i sztywnych arkuszach.
• Rozszerza gamę obsługiwanych nośników
i zastosowań
• Umożliwia drukowanie na wymagających
i nietypowych podłożach, takich jak m.in.
karton falisty, plastik falisty czy polistyren
• Obsługuje nośniki o maksymalnej grubości 11 mm
• Dostępna w kilku rozmiarach:

-- Jedną parę tylnych ograniczników nośnika

-- 1,21 m x 2,43 m

-- Jedną parę przednich ograniczników nośnika

-- 1,52 m x 3,05 m

-- Jedną parę dysków nośnika do zamocowania
na obu końcach z trzech w rdzeniu (może być
używana zarówno z przodu, jak i z tyłu)

-- 2,00 m x 3,00 m

• Dodatkowe zestawy do zbierania nośników
z wieloma rolkami (z przodu) można zamówić
oddzielnie (jeden na 3 m, dwa na 5 m)

• Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów
w celu łatwego przechowywania
Uwaga: Płyta próżniowa jest instalowaną fabrycznie opcją i nie
nadaje się do modernizacji na miejscu.
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Opcje ogólne
Analizator zagnieceń
Pomaga uniknąć uderzeń głowicy
spowodowanych zagnieceniami
nośnika, zapobiegając zniszczeniu
zadań i umożliwiając korzystanie
z tanich nośników.
• Detektor wysokości nośnika wykrywa
pofałdowanie nośnika, zanim wejdzie on
w kontakt z głowicą drukującą
• Oprogramowanie typu front-end prosi
użytkownika o podniesienie karetki
na tyle, aby uniknąć uderzeń głowicy,
które mogą zniszczyć zadanie, a następnie
o wznowienie drukowania
• Oszczędza czas i pieniądze
• Chroni głowice drukujące przed uderzeniami

OBEJRZYJ
WIDEO
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Stacja operatora
mobilnego
Mobilna stacja robocza może przesuwać
się z pozycji wyjściowej do środka
maszyny drukarskiej.
• Oszczędza operatorowi przechodzenia tam
i z powrotem między stacją a wyjściem
• Wyposażony w ekran dotykowy do szybkiej
i łatwej obsługi
• Zwiększa wydajność i użyteczność

Opcje oprogramowania
Pakiet oprogramowania zwiększającego wydajność
Pakiet funkcji oprogramowania
zwiększającego wydajność.
• Kreator oszczędzania nośników
• Login użytkownika
• Szybkie ustawienie maszyny dla każdego
typu nośnika
• Drukowanie różnych plików na wielu rolkach
• Automatyczne porządkowanie pliku
• Wznawianie druku
• Automatyczna konfiguracja
lewy‑prawy

OBEJRZYJ
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Kreator oszczędzania
nośników
Zmienia całe podejście do zarządzania
zapasami nośników. Nigdy więcej błędów
wynikających z błędnych obliczeń
długości rolki. Każda rolka nośnika
zostanie wykorzystana do końca.
• Użytkownik wprowadza do oprogramowania
długość nośnika za każdym razem, gdy ładowana
jest nowa lub częściowo używana rolka
• Przed usunięciem rolki z maszyny drukarskiej
drukowana jest etykieta z pozostałą
OBEJRZYJ
długością nośnika
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• Oprogramowanie powiadomi
użytkownika przed rozpoczęciem
zadania, jeśli pozostałe nośniki
na rolce są niewystarczające do
wykonania zadania

Aplikacja na iPhone’a
Aplikacja EFI z roli na rolę dla urządzeń z systemem IOS pozwala menedżerom
produkcji w drukarniach śledzić operacje wykonywane przez maszynę drukarską,
nawet gdy znajdują się oni poza obszarem zakładu.
• Śledzi stan produkcji za pomocą urządzeń
z systemem IOS, w dowolnym miejscu i czasie
• Wyświetla kolejkę dla każdego z zadań:
-- Podgląd pliku
-- Wymiary
-- Nośniki
-- Tryb drukowania
-- Szacunkowy czas druku
18

• Status bieżącego zadania, w tym:
-- Prędkość drukowania
-- Zużycie tuszu
-- Szacowany czas do zakończenia
Uwaga: Obsługuje tylko urządzenia z systemem IOS (urządzenia
z systemem Androidem nie są obecnie obsługiwane)

• Każdy operator loguje się za pomocą własnego,
indywidualnego identyfikatora użytkownika

Login użytkownika

• Identyfikator operatora jest zapisywany w bazie danych historii zadań
i pliku dziennika historii zadań
• Dane te mogą być dalej wykorzystywane do analizy wydajności
i wykorzystania maszyny
• W połączeniu z szybkimi ustawieniami maszyny każdy operator może
zapisać preferowane ustawienia maszyny dla każdego typu nośnika

Szybkie ustawienie
maszyny
Drukowanie
różnych plików na
wielu rolkach
Automatyczne
porządkowanie pliku

Wznawianie druku

• Operatorzy mogą definiować i grupować kilka różnych ustawień dla
każdego typu nośnika, które są optymalne dla uzyskania najlepszych
wyników drukowania na danym nośniku
• Dla każdego typu nośnika operator wykorzystuje zapisane ustawienie,
aby zapewnić spójne i najlepsze wyniki drukowania

• Umożliwia jednoczesne drukowanie różnych zadań na każdej rolce
w przypadku druku na kilku rolkach jednocześnie
• Pozwala na losowe przesyłanie wielu plików do kolejki
• Oprogramowanie automatycznie rozmieszcza pliki na wielu
rolkach w najbardziej efektywny sposób, aby zmaksymalizować
wykorzystanie nośników
• Po każdym przerwaniu procesu drukowania — zaplanowanym lub
nieplanowanym — operator może wznowić drukowanie zadania od
punktu, w którym zostało zatrzymane
• Możliwe jest również określenie innego punktu początkowego,
aby ponownie wydrukować tylko część zadania

Automatyczna
konfiguracja L-R

• Umożliwia automatyczną zmianę wartości lewy-prawy, gdy użytkownik
zmieni wysokość karetki, zwłaszcza podczas drukowania

Dostępność opcji według modelu
maszyny drukarskiej
Opcjonalnie

VUTEk
3r+/5r+

Quantum
3/5

Matan
3/5

Pro 32r

Analizator zagnieceń

y

Rozcinarka-Y
Biały tusz
Automatyczna obsługa
trybu blockout

A
B

A

półautomatyczne

Automatyczne podświetlanie
Pakiet oprogramowania
zwiększającego wydajność
Aplikacja na iPhone'a
Obcinarka-X

x

ID No.

001598

Drukowanie identyfikatorów
z tyłu nośnika
Moduł do zbierania arkuszy

7c

7 kolorów
Moduły prostowania nośnika
Płyta próżniowa

z 5r+
*

Stacja operatora mobilnego
Wytrzymała nawijarka 3 m i moduł
ładowania ciężkich rolek 5 m
Nawijarka z napędem
Tusz przezroczysty
Rola i taśma

Dostępne

W standardzie

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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