
JETVARNISH 3D
DIGITAL VARNISH & IFOIL
RETHINK INNOVATION IN MOTION

Digital varnish & iFOIL



SISTEM DE PRODUCȚIE 
DIGITALĂ PENTRU ÎNNOBILAREA 
MATERIALELOR TIPĂRITE.
52 x 105 cm – 20 x 42’’

MGI este pionier în dezvoltarea tehnologiei digitale de înnobilare a materialelor tipărite, 

prin dezvoltarea, în 2008, a primului JETVarnish - sistem de producție digitală cu 

tehnologie Inkjet Spot UV. De atunci, MGI a instalat mai multe astfel de sisteme  decât 

oricare alt producător din industrie.

JETVarnish 3D - vârful de gamă al MGI - beneficiază de un aspect îmbunătățit inspirat de la 

JETVarnish 3D Evo. 

JETVarnish 3D duce îmbunătățirea lucrărilor tipărite într-o nouă dimensiune, oferind un 

randament crescut și efecte 3D uimitoare. Ideal pentru înnobilarea materialelor tipărite 

atât digital, cât și offset, cu dimensiuni de până la 52x105 cm (20x42”), echipamentul 

furnizează printuri cu valoare adăugată și efecte senzoriale deosebite. Se pot produce, în 

aceeași măsură, atât mostre personalizate, cât și materiale „de-a gata” la prețuri accesibile. 

Obțineți noi comenzi și explorați noi oportunități de dezvoltare pe piață: clienții dumnea-

voastră vor primi materiale tipărite cu efecte tactile uimitoare, care le vor permite să se 

diferențieze față de competitori.
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TENDINȚE DE PIAȚĂ
Există deja tehnici de printare cu ajutorul cărora sunt produse materiale gata de livrare.  

Modalitatea prin care puteți aduce noutăți în piață și să obțineți venituri valoroase este să lăsați 

creativitatea să vă conducă. Prin utilizarea tehnicilor de lăcuire selectivă și adăugarea efectelor folio, 

produceți materiale cu adevărat spectaculoase. Ieșiți din zona de confort și îmbrățisați creativitatea!

IMPACTUL FINISĂRILOR CU VALOARE ADĂUGATĂ ASUPRA 
TIPARULUI DIGITAL
În Europa de Vest, este de așteptat ca producția digitală să ajungă la o rată de creștere de  4.1%, în 

perioada următoare*. Tehnologiile de finisare a produselor tipărite, existente cu ceva timp în urmă, nu 

au ținut pasul cu tendința de digitalizare din zilele noastre. Însă acum, odată cu soluțiile digitale oferite 

de Konica Minolta și MGI, îmbunătățirile tactile ale printurilor vor putea genera marje de profit ridicate 

(50% to 400% **) și, totodată, o amortizare rapidă a investiției (ROI).
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*  W. Europe Production Printing Application Forecast: 2018 –2023
** Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing, KeyPoint Intelligence (InfoTrends), 2016

– DESIGNUL AMBALAJELOR a 
evoluat și s-a transformat într-un 
instrument cheie de marketing

– EFECTELE TACTILE de pe 
ambalajele produselor pot crește 
puterea de vânzare și chiar să 
contribuie la imaginea generală 
a mărcii

– ATINGEREA PRODUSULUI 
poate crește impulsul unor 
cumpărături neplanificate

– PERCEPȚIA unui obiect crește 
senzația de proprietate asupra 
acestuia și poate genera valoare 
ridicată obiectului¹
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AMBALAJELE 
CARE 
BENEFICIAZĂ DE 
TIPAR SPECIAL, 
CU ÎNNOBILARE 
OFERĂ O 
PERCEPȚIE A 
CALITĂȚII  
CU PESTE 46 % 
MAI RIDICATĂ.⁴

DURATA DE 
CONCENTRARE 
ASUPRA UNUI 
PRODUS³:
AMBALAJE FĂRĂ 
ÎMBUNĂTĂȚIRI: 

AMBALAJE CU 
ÎNNOBILARE:

¹  Joann Peck & Suzanne B. Shu: “The effect of mere touch on perceived ownership” & Joann Peck & Jennifer Wiggins “It just feels good: Customers’ Active Response to Touch and Its Influence on Personation” 
²  ‘Aradhna Krishna, Luca Cian, Nilüfer Z. Aydınoglu: “Sensory aspect of package design”, 2017 
³ A 2013 Study Commissioned by the Foil & Specialty Effects Association; “An Initial Study into the Impact of High-Visibility Enhancements on Shelf Presence”  
⁴ The Foil & Specialty Effects Association (FSEA); Whitepaper: “The impact of High-Visibility Enhancements on Shelf Presence: A second Study”



JETVarnish 3D Digital varnish & iFOIL . Rethink Innovation in Motion5

APLICAȚIILE DIGITALE 
ASUPRA PRINTULUI 
VOR CREȘTE
Ambalajele tipărite digital reprezintă 

un sector foarte mare al industriei 

tipografice. De asemenea, este unul 

dintre sectoarele pentru care 

digitalizarea nu reprezintă un 

pericol. În aceeași măsură, este de 

așteptat ca aplicațiile de tipar 

precum printarea cărților, a catalo-

agelor, a revistelor etc să aibă o 

creștere semnificativă în viitorul 

apropiat. Acestea reprezintă o sursă 

potrivită pentru înnobilarea digitală.

SOURCE: W. EUROPE PRODUCTION PRINTING APPLICATION FORECAST: 2018 –2023
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DISPONIBILITATEA DE A PLĂTI MAI MULT
Indicatorii de piață arată că, în Europa, clienții sunt dispuși să plătească cu până la 89% mai mult, doar pentru ca materia-

lele tipărite color să beneficieze de îmbunătățiri tactile. Aceștia ar oferi valori mai mari cu până la 89% pentru materiale 

lăcuite cu diferite texturi, cu până la 82% pentru materialele cu efecte folio și cu până la 51% pentru materialele cu efecte 

metalice.
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EFECTELE TACTILE CRESC IMPULSUL DE ACHIZIȚIE
Demonstrația efectelor de înnobilare

Participanții au fost rugați să califice subiectiv  gradul de proprietate și valoarea produ selor 

pe o scară de 7 puncte

Source: Peck, Joann and Suzanne B. SHU. The Effect of Mere Touch 
on preceived ownership. Journal of Consumer Research, 2009
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AVANTAJELE OFERITE DE 
TEHNOLOGIA JETVARNISH

Capete de printare KONICA MINOLTA

– Capete de printare piezoelectrice autentificate 

Konica Minolta

Lămpi LED eco în linie

– Uscare și fixare în timp real, grație LED-urilor 

integrate 

– JV3DS și JV3D One sunt echipate cu uscător LED 

(fără emisii de ozon)

– JV3D și JV3D Evolution  sunt echipate cu 3 uscătoare 

combinate cu LED-UV-IR (este necesară evacuarea 

aerului)

– Consum de energie redus

Lăcuirea printurilor digitale și offset

– Lăcuire direct pe toner, fără laminare 

– Lăcuire pe materiale tipărite offset

– Înregistrare precisă cu ajutorul AIS SmartScanner 

– Configurarea rapidă și ușoară

Sistem AIS SmartScanner

– Înregistrare perfectă din mers, grație posibilității de 

scanare a întregii pagini

– Scanează până la 300 de puncte de referință și 

corectează înclinarea, întinderea, schimbarea, 

contracțiile și înregistrarea greșite, coală cu coală

– Fără marcaje de tăiere, mai puțin timp de 

configurare și deșeuri reduse

Lăcuirea și folierea datelor variabile

– Pentru aplicații personalizate cu acoperire spot și/

sau folio

– Flexibilitate ridicată

– Aspect “Look&Feel”

Productivitate ridicată dintr-o singură trecere

JETVarnish 3DS  

(cu 1 singur rând de capete de printare)*

– Până la 2,077 A3 coli/ oră, cu o grosime a lacului de  

21 μm

– Până la 1,468 A3 coli/ oră, cu o grosime a lacului de 

43 μm

– Până la 547 A3 coli/ oră, cu o grosime a lacului de 

116 μm

JETVarnish 3D Evolution 

– Până la 3,123 ISO B2 coli / oră în toate configurațiile

– Evo 75 poate ajunge până la 4,200 ISO B2 coli / oră

– Până la 2,291 ISO B1 coli/ oră

JETVarnish 3D

–  Până la 3,123** coli B2 / oră 

(acoperire spot UV plat sau 2D).

*  Cea de-a doua bară de printare crește viteza și/sau dublează grosimea 
** Viteza poate varia în funcție de parametri de printare
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TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ: 
INTELIGENȚĂ ARTIFICALĂ 
SMARTSCANNER® (AIS)

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ LUCREAZĂ ÎN LOCUL DUMNEAVOASTRĂ
Defecte ajustate automat de sistemul AIS SmartScanner

MGI AIS SmartScarnner - tehnologie revoluționară de 

înregistrare automată, extrem de utilă în industria de 

tipar digital:

–  Elimină peste 80% din timpul de configurare și 

reduce deșeurile de pregătire 

–  Permite înregistrarea rapidă și fără erori în cadrul 

fluxurilor de lucru printr-un proces simplu și 

automat de “scanare și înregistrare“

–  Sprijină amortizarea rapidă a echipamentului și 

oferă un randament crescut, o finalizare mai rapidă 

a lucrărilor și o productivitate ridicată

–  Elimină costurile inutile destinate mai multor 

operatori și deșeurile de pregătire a hârtiei asociate 

proceselor de configurare analogică

Sistemul AIS folosește Inteligența Artificială pentru a 

înregistra automat suprafețele ce urmează a fi 

acoperite de lac și/sau folio la cald de pe colile 

tipărite. Este pe deplin compatibil cu procesele de 

printare a datelor variabile (VDP). Folosind algoritmi 

de sincronizare a imaginii pretipărite și a jetului de lac, 

sistemul AIS, exclusiv și brevetat, rulează cu peste 

5.000 miliarde de operațiuni pe secundă. Fără a fi 

necesară intervenția operatorului sau scăderea vitezei 

de alimentare, efectuează corecții și ajustări pentru 

orice defecte generate de lucrarea originală tipărită 

offset sau digital și/ sau trecută prin orice proces de 

laminare. 

Exemple:

–  Coală și imagine înclinată 

–  Schimbarea colii și a imaginii pe direcția X și/sau Y

–  Întinderea foii și a imaginii - parțială sau totală

–  Contracția foii și a imaginii - parțială sau totală

Coală  
corectată

Înclinată Desfășurare –  
totală/parțială

Strângere –  
totală/parțială

Schimbare 
X, Y

AIS Scanner

Direcție 
alimentare 
hârtie

Direcție 
alimentare 

hârtie
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AVANTAJELE OFERITE DE   
JetVarnish 3D Digital varnish & iFOIL
RETHINK PRODUCTION PRINTING

MODULIFOIL L 
– Optimizarea filmului și gestionarea rolelor 

de folie cu modulul OptiFOIL

PRINTARE DATE VARIABILE
– Personalizare opțională a documentelor

STIVUITOR COLI
– Lățimi de până la 52 cm/20’’

JETVarnish 3D permite producția rapidă 

fără plăci, screen-uri sau deșeuri, efec-

tuând cu ușurință înnobilarea colilor de la 

una la câteva mii pe oră. Pe aceeași 

suprafață printată, JETVarnish 3D poate 

modifica grosimea lacului de la 3 la 200 

microni, în funcție de zonele definite de 

utilizator. JetVarnish 3D perminte înnobi-

larea suportului media cu format extins - 

de până la 52x105 cm (20x42 ‘’) - și o 

greutate a acestuia de până la 600 g / mp. 

JETVarnish 3D este un sistem de producție 

industrială, 100% digital, care permite 

transformarea printurilor obișnuite în 

lucrări cu adevărat valoroase, astfel încât 

clienții dvs. vor sesiza potențialul, vizibili-

tatea și impactul pe care-l vor obține 

comenzile lor.
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AVANTAJELE OFERITE DE   
JetVarnish 3D Digital varnish & iFOIL
RETHINK PRODUCTION PRINTING

SMARTSCANNER AIS 
REVOLUȚIONAR
– Fiecare coală este scanată și 

verificată

– FĂRĂ marcaje de înregistrare

– FĂRĂ timp pierdut pentru pregătire

TEHNOLOGIE 
DIGITALĂ INKJET MGI
– Tehnologie piezo (Dod)

CORONA
– Sistem în linie pentru optimizarea 

aderenței lacului pe suprafețe complexe

NEW MARGIN TABLE
– Ghidaje motorizate pentru o 

productivitate îmbunătățită

ALIMENTATOR COLI
– Lățimi de până la 52 cm/20’’

ENVIRONMENT
– Protecție UV îmbunătățită, cu 

un consum mai mic de energie 

decât sistemele UV tradiționale

– Fără pregătire, fără plăci 

(offset), fără screen-uri 

(silkscreen), fără matrițe (hot 

foiling), fără pierderi 

(electricitate, hârtie, lac și timp)

– Scăderea consumabilelor 

(eliminarea multor materiale 

plastice)

– Sistem cu circuit închis pentru 

minimizarea consumului de lac, 

prevenind astfel risipa
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SUITĂ DE APLICAȚII & 
INTERFAȚĂ TOUCHSCREEN

SUITĂ DE APLICAȚII ȘI INTERFAȚĂ CU ECRAN TACTIL
Suita software inovatoare, dezvoltată de MGI pentru JetVarnish 3D, include instrumente 

de gestionare și monitorizare a lucrărilor, cum ar fi: calculator de costuri de lucru, stație 

de lucru editor de imagini, configurare AIS SmartScanner și controler de date variabil. 

Toate funcțiile de gestionare a lucrărilor sunt accesate printr-o interfață intuitivă cu 

ecran tactil. Această suită software permite operatorilor să gestioneze toate operațiunile 

legate de producție și întreținere, prin interfața stației de lucru.

CALCULATOR COSTURI LUCRĂRI
Pe baza imaginii jobului dvs. de printare, acest calculator capabil prevede costurile de 

consum lac până la ultimul bănuț. Acest lucru nu a fost niciodată posibil, până acum, cu 

tehnologiile tradiționale de înnobilare. Această funcție calculează automat și precis 

costurile de producție, înainte ca aceasta să fie realizată. Instrument valoros pentru 

gestionarea costurilor de aprovizionare, calculatorul facilitează estimarea exactă a 

costurilor întregii lucrări. Software-ul poate fi disponibil inclusiv pe unul dintre compu-

terele din cadrul departamentelor de administrație și vânzări.

EDITOR PUNCT VARNISH
Un instrument grafic, ușor de utilizat, conceput de MGI pentru editarea fișierelor de 

lucru direct de la stația de lucru. Această funcție permite operatorilor de producție să 

modifice rapid zonele de înnobilare fără a reveni la operațiunile de prepress. În acest 

mod, acest instrument salvează timpul operatorilor, permițându-le acestora să config-

ureze lucrările în doar câteva minute și să efectueze mostre rapide direct de la stația de 

lucru a echipamentului. Îmbunătățirile de aplicare a lacului și foliei sunt destinate 

mediilor de lucru cu producție ridicată.
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AMBALAJE ȘI CUTII DIN CARTON
Producția personalizată și a multiplelor versiuni, la cerere și în cantități 

mici, oferă posibilitatea de a obține ambalaje atrăgătoare, care atrag 

privirile cumpărătorilor

CĂRȚI DE VIZITĂ EXCLUSIVISTE, FELICITĂRI, 
INVITAȚII DE ÎNALTĂ CALITATE
Înnobilarea 3D oferă posibilitatea realizării cărților de vizită sau a felicitărilor cu 

efecte speciale, pe diferite substraturi, în tiraje reduse

CĂRȚI, COPERTE DE CĂRȚI, REVISTE, 
BROȘURI
Capacitatea de printare și înnobilare, la cerere, reduce costurile 

de stocare și eliberează logistica

ALTE 
APLICAȚII
– Calendare (cu spiră, cu bandă, de birou,  

semne de carte etc)

– Tichete / Bilete (bilete VIP, tichete de masă etc.)

– Promoționale, carduri și etichete

CORESPONDENȚĂ PERSONALIZATĂ,  
CĂRȚI POȘTALE
Înnobilarea materialelor de corespondență directă: flyere, broșuri, scrisori 

personalizate și cărți poștale oferă un plus de calitate și o percepție mai bună a 

mesajelor tipărite, față de cele comunicate electronic

APLICAȚII REPREZENTATIVE
PENTRU PRINTURI ÎNNOBILATE  
CARE ATRAG PRIVIREA ȘI ÎNDEAMNĂ LA A FI ATINSE

13

16
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1. TRANSFORMAȚI PRINTURILE 
SIMPLE ÎN LUCRĂRI REMARCABILE

Tehnologia de înnobilare digitală vă permite să transformați 

printurile obișnuite în lucrări cu adevărat valoroase. Creșteți 

profitul afacerii dumneavoastră și oferiți clienților un 

potențial ridicat pentru vânzarea produselor lor.

2. PERSONALIZAȚI CU DATE 
VARIABILE ȘI FOLIO 

Realizați materiale tipărite unice,  

personalizate, cu efecte 3D și folio.

5. ACTUALIZAȚI SERVICIILE
Oferiți o gamă extinsă de materiale tipărite pe diferite 

substraturi precum suprafețe laminate mate sau 

lucioase, hârtie stratificată, plastic, PVC și alte materiale 

cu acoperire.

6. SIMPLIFICAȚI FLUXURILE  
DE LUCRU

Tehnologia digitală de lăcuire și aplicare a foliei la 

cald de la MGI este soluția perfectă, simplă și la 

îndemână pentru a oferi îmbunătățiri de tipar 

offline. Cu AIS SmartScanner, puteți crea cu 

ușurință fișiere de tipar cu înregistrare perfectă 

față-verso pe fiecare coală, fără a fi nevoie de 

intervenția operatorului.

10 ARGUMENTE
PENTRU A INVESTI ÎN TEHNOLOGIA DIGITALĂ DE 
ÎNNOBILARE CU LAC ȘI APLICARE FOLIO LA CALD

JETVarnish 3D Digital varnish & iFOIL . Rethink Innovation in Motion14



3. PROFITAȚI DE FINISAJELE 
TACTILE ȘI CREAȚI ADEVĂRATE 

EXPERIENȚE SENZORIALE 
Realizați cu ușurință aplicații irezistibile 2D și 3D grație 

posibilității de aplicare a lacului în grosimi variabile, 

dintr-o singură trecere.

4. DIFERENȚIAȚI LUCRĂRILE 
FAȚĂ DE COMPETITORI 

Adăugați valoare serviciilor dvs. existente și atrageți noi 

clienți oferind o varietate mai amplă de lucrări tipărite și 

înnobilate.

7. OFERIȚI TERMENE DE LIVRARE  
MAI SCURTE

Cu soluțiile digitale oferite de JetVarnish 3D, veți reduce 

timpul de configurare și veți obține o economie a costurilor 

de producție. Nu este nevoie să investiți în plăci sau matrițe 

scumpe. Aveți nevoie de un simplu fișier digital.

8. OBȚINEȚI MAI MULT SPAȚIU
Combinația inteligentă a sistemului digital de 

înnobilare cu aplicare lac și folio la cald nu necesită 

mult spațiu și poate fi instalat în orice locație.

9. FIȚI “VERDE” CU TEHNOLOGIA 
DIGITALĂ ON-THE-FLY

Lămpile UV integrate asigură uscarea și întărirea lacului 

și a foliei aplicate la cald “on-the-fly”, cu un consum de 

energie redus față de cel al sistemelor tradiționale.

10. FIȚI CREATIV ȘI GENERAȚI  
NOI APLICAȚII DE PRINTARE

Combinația inteligentă de aplicare a lacului și ștanțare 

cu folie la cald vă permite să creați efecte atractive 2D 

și 3D și, astfel, să vă impresionați clienții cu materiale 

grafice originale - veți dobândi admirația tuturor.
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SPECIFICAȚII TEHNICE
TEHNOLOGIE UV INKJET
Tehnologie exclusivă MGI.

Sistem cu jet de cerneală Drop-on-Demand (Dod).

Capete de printare piezoelectrice, într-o singură trecere.

Arhitectură flexibilă și scalabilă.

GROSIMI DE ACOPERIRE VARIABILE
Grosimea stratului de lac poate varia în funcție de zonele 

selectate ale imaginii

Acoperire UV de la 3 microni (μm) până la 200 μm pentru o 

textură cu efecte 3D și finisări tactile.

VITEZA DE PRODUCȚIE
Până la 3,123(1) / oră, pentru coli B2  

(acoperire UV plată sau 2D).

ÎNREGISTRARE
Ghidaje laterale de înregistrare automate, stânga și dreapta.

Grație tehnologiei AIS SmartScanner înregistrarea întregii coli 

se efectuează automat.  

Nu necesită marcaje.

Înregistrare generală de ± 200 microni.

FORMATE DE HÂRTIE ACCEPTATE
Min: 21x29.7 cm / 8.37x11.7’’ (lățime x lungime)

Max: 52x105 cm / 20x42’’ (standard)

57x120 cm / 22.4x47’’ (extins)(2)

64x120 cm / 25.2x47’’ (extins)(3)

LĂȚIMI PRINTABILE
51 cm / 19’’ (standard)

54 cm / 21.3’’ (extins)(2)(3)

GROSIMEA SUBSTRATULUI
Min: 135 gsm și cel puțin150 μm / 6 mil înainte de printare 

& laminare.

Max: până la 600 gsm.

COMPATIBILITATE SUBSTRAT
Înnobilarea se poate efectua pe majoritatea(3) materialelor 

laminate sau lucioase, cu sau fără acoperire, hârtie strati-

ficată, plastic, PVC ș.a. Acoperirea 3D poate fi efectuată pe 

majoritatea(3) printurilor digitale (ex. MGI Meteor).

ACOPERIRE ȘI RANDAMENT
Sunt disponibile mai multe formule de acoperire, una 

dedicată 2D (strat plat) și cealaltă pentru acoperiri 2D / 3D. 

JetVarnish 3D vine echipat standard cu 2 rezervoare și 2 

circuite pentru a permite comutarea rapidă între joburile de 

înnobilare. Rezervoarele au o capacitate ridicată (18 ltri/ 4.7 

galoane SUA). 

Este posibilă alimentarea rezervoarelor chiar în timpul 

producției (On-the-fly), fără întreruperi și fără risipă.

ALIMENTATOR AUTOMAT DE MARE CAPACITATE
Alimentator de mare capacitate capabil să manipuleze paleți 

de hârtie de până la 60 cm/23.6’’ înălțime, pentru coli de 

dimensiuni 52x105 cm (20x42’’). 

Aproximativ 4,000 coli la135 g/mp.

STIVUITOR HIGH PILE OUT
Stivuitor de mare capacitate capabil să susțină  paleți de 

hârtie de până la 60 cm / 23,6 ” înălțime, pentru coli de 

dimensiuni 52x105 cm (20x42”). 

Aproximativ 4,000 coli la135 g/mp.

CALEA SUBSTRATULUI DE PRINTARE
100% plană.

Sistem de alimentare cu vid.

Sistem de alimentare cu aer.

Detectare automată a colilor dublate.

USCĂTOR UV ÎN LINIE
Uscare și fixare“On-the-fly” grație lămpii UV.

SISTEM FRONTAL
Suită de aplicații gestionată intuitiv cu ajutorul ecranului 

tactil de 27’’.

Include funcții pentru operatori: calculatorul costuri de prin-

tare, editor imagini, manager cozi de joburi și reimprimare, 

cameră și setări ale capetelor de printare.

Controler dedicat pentru setările echipamentului și date 

tehnice.

Conexiune Ethernet 10/100/1000 BT în RJ 45

IFOIL L
Modul opțional Digital Hot Foiling.

Viteza de producție 

Până la 1,750(1) / oră, coli format B2  

(sau până la 25 m /minut - 65.6ft / minut).

Folio

Sistem de optimizare a consumului de folie.

Role de Film 

Diametru maxim sau lungimea rolei: ± 30 cm/11.8’’ și de la 

400 la 2,000 metri (1,300 - 6,500 ft).  

Până la 3 role de folie simultan pe aceeași axă 

(cu un minim de 10 cm/3.9’’ pe rolă).  

Disponibile 2 principale: 1 și 3 inci.

Suprafață maximă

Suprafața de aplicare a foliei la cald nu poate depăși  

51x104 cm (20.1x41’’)(4) sau 54x118 cm (21.3x46.5’’)(2)(3).

Embosare (aplicare folio la cald) 

Folia aplicată la cald maximizează efectele 3D. 

Suprafața foliei metalizate poate fi acoperită cu un strat de lac 

sau o altă folie.

ALTE OPȚIUNI
Corona(5)(6) Modul de tratament pentru substraturi 

Sistem în linie destinat optimizării aderenței lacului pe 

substraturi cu imagini complexe.

Alimentator de paleți L sau XL 

Susține coli cu dimensiuni de până la 57 sau 64x120 cm 

/25x47’’

Stivuitor paleți L or XL 

Susține coli cu dimensiuni de până la 57 sau 64x120 cm 

/25x47’’

Printarea datelor variabil (VDP) 

– Permite gestionarea și editarea fișierelor direct de pe stația 

de lucru

–  Oferă date variabile complexe (text, grafic, imagine) atât 

pentru zonele cu acoperire lac 2D/ 3D, cât și pentru zonele 

cu folio aplicată la cald

–  Sistem integrat de citire coduri de bare (1D/2D)  & controller

– Procesor de de randare a imaginii (RIP), ca opțiune

SUPORT TEHNIC ȘI ÎNTREȚINERE LA DISTANȚĂ
Mentenanță zilnică în mai puțin de 10 minute.

Majoritatea procedurilor sunt automatizate.

Timp de pornire până la producția propriu-zisă = 15 min.

Depanare și asistență la distanță prin intermediul camerei 

video web incluse (este necesară o conexiune la internet de 

mare viteză)

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
JETVarnish 3D + iFOIL

De la 8.03 până la 12.72x1.76x1.81 metri(7)

De la  26.35 până la 41.73x5.74x5.94 ft (L x w x h)(7)

Spațiu suplimentar necesar: 1 m (3.3ft) pe toate cele 4 laturi.

Până la ± 4,278 kg / 9,431 lbs (7)

RECOMANDĂRI AERISIRE
Este necesară instalarea unui sistem de aerisire.

RECOMANDĂRI ELECTRICE
JETVarnish 3D 

400 Volți – 50/60 Hz, 32A (mufă 63A)

iFOIL L 

400 Volți – 50/60 Hz, 25A (mufă 32A)

MEDIUL DE OPERARE
Temperatură: de la 18 până la 30°C / de la 64 până la 86°F

Umiditate relativă între 30 și 50% (fără condens)

Dimensiunea implicită a colilor este B2 ISO (50x70,7 cm / 19,7x27,8 ”), cu excepția cazului în care se specifică altfel. Toate vitezele sunt nominale. 
 
(1) viteza va fluctua în funcție de parametrul de printare utilizat. 
(2) cu opțiunile de alimentator și stivuitor L 
(3) cu opțiunile de alimentator și stivuitor XL 
(3) confirmați compatibilitatea substratului / laminării / tonerului / foliei metalice cu MGI. 
(4) configurație standard 
(5) necesită substrat de peste 42 cm lățime 
(6) necesită hârtie peste 250 gsm / 250 μm 
(7) în funcție de configurația selectată


