
X4 – mniej znA czy wię cej

VUTek h5 jest czę ścią se rii VUTek h, któ -

ra zo sta ła za pro jek to wa na od pod staw w ce -

lu usta le nia no wych stan dar dów wy daj no ści

i ren tow no ści. Dru kar ki z se rii VUTek h o sze -

ro ko ści 3,2 me tra są wy po sa żo ne w 8 ko lo -

rów plus bia ły oraz tech no lo gię UltraDrop,

za pew nia ją cą wy jąt ko wo płyn ne przej ścia

to nal ne. se ria jest do stęp na w dwóch mo de -

lach: no wy VUTek h5 osią ga mak sy mal ną

pręd kość 109 płyt na go dzi nę oraz VUTek

h3, któ ry dru ku je do 74 płyt na go dzi nę i któ -

ry moż na roz bu do wać do mo de lu h5. oba

sys te my za pew nia ją wy jąt ko wą pro duk cyj -

ność dzię ki tech no lo gii X4, któ ra da je użyt -

kow ni kom moż li wość szyb kie go i au to ma -

tycz ne go wy ko rzy sta nia 8 ka na łów atra -

men tu w kon fi gu ra cji cmYk x 2. Dzi siej sza

tech no lo gia gło wic dru ku ją cych i do kład ność

po da wa nia kro pli atra men tu są na tak 

wy so kim po zio mie za awan so wa nia, że du ża

część na szych klien tów mo że przejść na

druk 4 ko lo ra mi w tech no lo gii X4 i odejść

od ja sne go cy anu i ja snej ma -

gen ty – uwa ża

Ken Ha nu lec, wi ce pre zes ds. mar ke tin gu,

od po wie dzial ny za tech no lo gię in kje to wą

w fir mie EFI. – Ozna cza to du żo niż sze kosz -

ty pro duk cyj ne i znacz nie wyż szą pro duk tyw -

ność. W prze szło ści druk czte ro ko lo ro wy

spraw dzał się je dy nie w przy pad ku prac

do oglą da nia z du żych od le gło ści, dziś – rów -

nież w apli ka cjach POP/POS, bez kom pro mi -

su w kwe stii ja ko ści. jed ną z pierw szych firm

w eu ro pie, któ ra za in sta lo wa ła dru kar kę

VUTek se rii h, by ła wło ska fir ma po li gra ficz -

na ge scom. mo del h3 przy czy nił się do wzro -

stu przy cho dów fir my i więk sze go za po trze -

bo wa nia na pra ce w ja ko ści pre mium. Na si

klien ci za uwa ży li skok tech no lo gicz ny i do ce -

ni li na szą no wą ofer tę pro duk cyj ną, obej mu -

ją cą druk w naj wyż szej ja ko ści – po wie dział

Raf fa ele Frig gi, kie row nik pro duk cji w Ge s-

com. – In we sty cja po zwo li ła nam rów nież po -

zy skać no wych klien tów. W po rów na niu z plo -

te rem, któ ry do tych czas wy ko rzy sty wa li śmy,

za uwa ży li śmy po pra wę do kład no ści ko lo rów,

zwięk szo ną przy czep ność far by oraz wyż szą

od por ność na za ry so wa nia i ście ra nie. 

in no wa cje eFi na Fe Spa Glo bal print expo 2019

Port fo lio do pa so wa ne 
do po trzeb ryn ku

Na tegorocznych targach FESPA Global Print Expo w Monachium 
miała miejsce światowa premiera nowej, płaskiej drukarki EFI Pro 30f,
wykorzystującej utrwalanie UV LED. Po raz pierwszy w Europie zaprezentowano
również nową generację drukarek hybrydowych EFI VUTEk h5 typu
flatbed/roll-to-roll oraz drukarkę EFI VUTEk 3r+ typu roll-to-roll. Na targach
FESPA promowano także innowacje firmy w zakresie druku soft signage, nowe,
jeszcze szybsze technologie EFI Fiery DFE oraz nowe możliwości workflow
w obszarze display graphics i cross media. 
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Pła ska dru kar ka EFI Pro 30f 
zo sta ła wy po sa żo na w stół o wy mia rach

3,05x2,05 m i jest pierw szą dru kar ką EFI, któ ra
umoż li wia użyt kow ni kom dru ko wa nie 

na no śni kach o gru bo ści do 10 cm



więK sze mOż Li wO ści 

zA stO sO wA niA 

w KOn Ku ren cyj nej ce nie

w od po wie dzi na ocze ki wa nia ryn ku no -

wa, pła ska dru kar ka efi pro 30f zo sta ła za -

pro jek to wa na ze sto łem o wy mia rach

3,05x2,05 m i jest pierw szą dru kar ką efi,

któ ra umoż li wia użyt kow ni kom dru ko wa nie

na no śni kach o gru bo ści do 10 cm (4 ca le).

Za pew nia ona dru kar niom ko mer cyj nym i in -

ter ne to wym więk sze moż li wo ści za sto so wa -

nia dzię ki 8 ko lo rom oraz 4 ka na łom dru ku

bia łe go i wie lo war stwo we go. 

Jest to w pew nym sen sie uni kal ny mo del

w na szej ofer cie, ide al nie do pa so wa ny do

ocze ki wań ryn ku eu ro pej skie go – mó wi ken

Ha nu lec. – Dzię ki po dwój nej kon fi gu ra cji

CMYK oraz czte rem ka na łom dru ku bia łym

atra men tem osią ga my nie zwy kłą pro duk tyw -

ność, pręd kość i ja kość wy dru ków, a tak że

do sko na łe kry cie i sa tu ra cję ko lo ru bia łe go.

Dru kar ka ob słu gu je me dia o gru bo ści do

10 cm, co jest dla nas zmia ną stra te gicz ną,

po zwa la ją cą na wy ko rzy sta nie sys te mu

w apli ka cjach ni szo wych, jak drew no, pły ty

ce men to we, szkla ne, ka mień itp.

Dru kar ka jest rów nież wy po sa żo na

w tech no lo gię efi UltraDrop ze zmien ną ska -

lą sza ro ści ob ra zu w ska li 7-21 pi ko li trów, co

za pew nia pre cy zyj ne roz miesz cze nie punk -

tów, lep sze gra dien ty ko lo rów i bar dziej płyn -

ne przej ścia to nal ne. Zo sta ła wy po sa żo na

w no wo opra co wa ny, in tu icyj ny gra ficz ny in -

ter fejs użyt kow ni ka (gUi), któ ry umoż li wia

lep sze za rzą dza nie ukła dem no śni ków na

pła skim sto le. gUi pozwala rów nież na ła -

twiej sze za gnież dża nie i kon fi gu ro wa nie dla

apli ka cji dwu stron nych. no wy mo del pro 30f,

pre zen to wa ny na tar gach fe spa, był wy po -

sa żo ny w proserver efi co re Dfe z tech no lo -

gią ak ce le ra cji fasT rip. 

efi pro 30f cha rak te ry zu ją prze my sło wa

kon struk cja, pre cy zja i nie za wod ność dzię ki

za sto so wa niu na pę du li nio we go za miast pa -

ska zę ba te go, re gu lo wa nej pła sko ści sto łu

+/- 50 mi kro nów, więk szej ilo ści ko mór próż -

nio wych, któ re prze kła da ją się na więk szą

kon tro lę i mniej szy po bór mo cy.

in ną wy róż nia ją cą ce chą pro 30f jest naj -

lep szy w swo jej kla sie – zda niem pro du cen -

ta – bia ły atra ment oraz druk wie lo war stwo -

wy, któ ry po zwa la użyt kow ni kom na:

n dru ko wa nie na pod ło żach in nych niż bia -

łe, w tym na no śni kach prze zro czy stych

i ko lo ro wych, jak rów nież na no śni kach

spe cjal nych ta kich jak drew no, me tal czy

szkło;

n pro duk cję pod świe tla nych wy dru ków

i apli ka cji dwu stron nych;

n dru ko wa nie punk to we ko lo rem bia łym,

zwięk sza ją ce na sy ce nie barw;

n po da wa nie bia łe go atra men tu we

wszyst kich roz mia rach kro pli w ska li sza -

ro ści; 

n ob słu gę me diów o gru bo ści do 10 cm.

sys tem bę dzie do stęp ny ko mer cyj nie od

wrze śnia br.

rO LO we wOrK FLOw

ro lo wa dru kar ka Vu tek 3r+ to ko lej na

tar go wa no wość efi. Plat for ma 3r od nio sła

du ży suk ces ryn ko wy, do chwi li obec nej zre ali -

zo wa li śmy już po nad 200 in sta la cji na ca łym

świe cie – zdra dza ken Ha nu lec. – Za rów no

mo del 3r+, jak i 5r+ cha rak te ry zu ją się 

udo sko na lo ny mi pa ra me tra mi: elek tro ni ką,

try ba mi dru ku, sys te mem kon tro li prze su wu

pod ło ża, któ re prze kła da ją się na pręd kość

dru ko wa nia wyż szą o 20 proc., a z ko lo rem bia -

łym na wet o 50 proc. Do stęp ne są rów nież

opcje wy koń cze nio we zna czą co pod no szą ce

war tość wy dru ków jak cię cie, prze wi ja nie, sys -

tem roll -to -ta pe. To już nie jest po pro stu dru -

kar ka ro lo wa, to kom plet ne ro lo we work flow.

wszyst KO w jed nym 

wszyst kie dru kar ki efi pre zen to wa ne

na tar gach fe spa pra co wa ły na naj now szych

wer sjach fie ry proserver Dfe oraz zak tu ali -

zo wa nym opro gra mo wa niu fie ry com mand

workstation. Te dwa pro duk ty po ma ga ją

ujed no li cić ope ra cje pro duk cyj ne, da jąc użyt -

kow ni kom moż li wość za rzą dza nia urzą dze -

nia mi do dru ku cy fro we go na ar ku szach,

w ro li, w sze ro kim for ma cie i w su per sze ro -

kim for ma cie z jed ne go in ter fej su użyt kow -

ni ka. naj now sza wer sja opro gra mo wa nia

fie ry proserver pre mium w po łą cze niu z naj -

now szą wer sją opro gra mo wa nia fie ry Xf za -

pew nia ją na wet dwu krot nie wyż szą wy daj -

ność na su per sze ro kich sys te mach dru ku ją -

pOLiGrAFiKA 5/2019 15

druK wieLKOFOrmAtOwy

Ken Hanulec: Dzięki podwójnej konfiguracji CMYK 
oraz czterem kanałom druku białym atramentem
w systemie Pro 30f osiągamy niezwykłą produktywność,
prędkość oraz jakość wydruków, a także doskonałe
krycie i saturację koloru białego



cych (3,2-5 m). klien ci mo gą zre ali zo wać

wię cej zle ceń na jed nej zmia nie i osią gnąć

cią głą pro duk cję na wet przy naj szyb szych

pręd ko ściach dru ko wa nia, mak sy ma li zu jąc

tym sa mym zwrot z in we sty cji. naj now sza

ak tu ali za cja opro gra mo wa nia fie ry ob słu -

gu je po nad 70 no wych sys te mów dru ku ją -

cych firm ze wnętrz nych, za pew nia do dat -

ko wą wy daj ność, za rzą dza nie ko lo ra mi, uży -

tecz ność i uspraw nie nia w za kre sie in te gra -

cji, a tak że in ne funk cje, ta kie jak: 

n fie ry in ten si fy – in no wa cja w za kre sie

ren de ro wa nia ko lo rów, któ ra zwięk sza

ich na sy ce nie;

n zwięk szo na kon tro la nad po zy cjo no wa -

niem płyt w ce lu uzy ska nia opty mal ne go

zu ży cia pod ło ża, z moż li wo ścią ob ra ca -

nia, po zy cjo no wa nia i wy rów ny wa nia

płyt w ce lu uzy ska nia mak sy mal nej ela -

stycz no ści;

n ulep szo ne moż li wo ści in te gra cji ob rób ki

wy koń cze nio wej.

teK styL ny eKO sys tem

sze ro kie port fo lio roz wią zań efi w za -

kre sie dru ku cy fro we go obej mu je rów nież

za awan so wa ny eko sys tem wio dą cych tech -

no lo gii pro jek to wa nia i pro duk cji tek sty liów

prze my sło wych, któ re da ją pro jek tan tom,

mar kom i pro du cen tom moż li wość skró ce nia

cza su wpro wa dza nia pro duk tów na ry nek.

efi VUTek fabriVU 340i to dru ku ją cy w tech -

no lo gii wod nej sys tem do ozna ko wań ty pu

soft si gna ge, któ ry łą czy w so bie do sko na łą

ja kość ob ra zo wa nia z wy daj ną, nie za kłó co ną

ob słu gą. li nia naj no wo cze śniej szych prze -

my sło wych dru ka rek atra men to wych efi

reg gia ni obej mu je na to miast no wa tor ską,

jed no prze bie go wą dru kar kę efi reg gia ni

BolT za pro jek to wa ną w ce lu za pew nie nia

wy so kiej pro duk tyw no ści i nie za wod no ści,

wy daj no ści, wy jąt ko wej jed no rod no ści i do -

kład no ści dru ku, z naj wyż szą trwa ło ścią gło -

wi cy dru ku ją cej i mi ni mal ny mi po trze ba mi

w za kre sie kon ser wa cji. asor ty ment atra -

men tów efi reg gia ni inks zo stał rów nież

roz sze rzo ny – na sku tek prze ję cia fir my BDr

Boya ki mya – o atra men ty re ak tyw ne efi

reg gia ni BDr.  AN

pOLiGrAFiKA 5/201916

druK wieLKOFOrmAtOwy

WSZYSTKIE DRUKARKI EFI PREZENTOWANE

NA TARGACH FESPA PRACOWAŁY NA NAJNOWSZYCH

WERSJACH FIERY PROSERVER DFE ORAZ

ZAKTUALIZOWANYM OPROGRAMOWANIU FIERY

COMMAND WORKSTATION

Ate Lier – nO wA teK tu rA Li tA Fir my sAp pi
––––––––––

w kwiet niu br. fir ma sap pi wpro wa dzi ła na ry nek no wą tek tu rę

ate lier ty pu gc1, opra co wa ną pod ha słem „Bril lian ce me ets func tion”

(do sko na łość spo ty ka funk cjo nal ność). szcze gól ną ce chą no wej tek -

tu ry gc1 jest nie zrów na ne po łą cze nie cech wi zu al nych i fi zycz nych.

ate lier łą czy du żą spe cy ficz ną ob ję tość z wy so ką sztyw no ścią, jak rów -

nież wy so ką ja kość po wierzch ni z uni kal ną 100-pro cen to wą bia ło ścią.

no wa tek tu ra do pro duk cji opa ko wań skła da nych gc1 ofe ro wa na jest

w gra ma tu rach od 240 do 350 g/m2.

aby zwięk szyć sku tecz ność re kla mo wą swo ich pro duk tów, wła -

ści cie le ma rek opra co wu ją opa ko wa nia, któ re prze ma wia ją do

wszyst kich zmy słów po ten cjal nych na byw ców. Dzię ki ate lier sap pi

ofe ru je swo im klien tom pro dukt do opa ko wań skła da nych, któ ry

otwie ra no we moż li wo ści w pro jek to wa niu opa ko wań. wy róż nia się

mak sy mal ną bie lą i czy sto ścią, a tak że wy so kim po ły skiem na dru ku,

po łą czo nym z je dwa bi ście ma to wym wy glą dem. możliwo ści wy koń -

cze nio we są róż no rod ne: la mi no wa nie, apli ka cja fo lii na zim no, la kie -

ro wa nie UV czy flo ko wa nie. ate lier mo że być dru ko wa ny me to dą 

of f se to wą, flek so gra ficz ną lub si to dru ko wą.

Dzię ki do sko na łym wła ści wo ściom tło cze nia, ate lier do dat ko wo

zwięk sza moż li wo ści pro jek tan ta w za kre sie two rze nia wy ra fi no -

wa nych wra żeń optycz nych i do ty ko wych. istot na jest rów nież ja kość

stro ny od wrot nej ate lier, któ ra tak że mo że być efek tyw nie za dru ko -

wa na i wy koń czo na. moc ne stro ny ate lier są szcze gól nie wi docz ne

w ob sza rze tzw. opa ko wań pre mium na per fu my, ko sme ty ki, wy so -

kiej ja ko ści sło dy cze czy wszel kie go ro dza ju ak ce so ria. je go wszech -

stron ność spra wia, że do sko na le na da je się rów nież do sto so wa nia

w wy ma ga ją cych apli ka cjach gra ficz nych.

na ży cze nie klien ta sap pi mo że do star czyć no wą tek tu rę w zwo -

jach lub ar ku szach z cer ty fi ka tem fsc lub pefc.

Opra co wa no na pod sta wie informacji fir my Sap pi


