
JETI TAURO H2500 LED
Impressora a jato de tinta 

de grande formato LED UV 

para serviços pesados   em 

mídia rígida e flexível

A impressora avançada inkjet UV híbrida Jeti Tauro H2500 LED conta 

com cura por LED ultravioleta para oferecer seis cores vivas, além 

de branco ou primer para impressões de até 2,54 m de largura, 

produtividade incrível (até 275 m2/h) e automação de ponta.



Impressões impressionantes,  
produtividade incrível 
A impressora inkjet UV híbrida com sistema rolo a rolo integrado Jeti 

Tauro H2500 LED, possibilita a alimentação contínua e automatizada 

de mídias rígidas e flexíveis de até 2,54 m de largura, com uma 

velocidade de até 275 m2/h. Gerenciada pela tecnologia de workflow 

Asanti e otimizada para o trabalho com as tintas LED ultravioleta 

altamente pigmentadas da Agfa, esta impressora avançada pode 

assumir qualquer desafio. Espere uma produtividade incrível e 

impressões vivas e de alta qualidade que se destacam sempre. 

Uma impressora híbrida robusta

A Jeti Tauro H2500 LED é uma verdadeira impressora híbrida, 

construída com uma estrutura reforçada para lidar facilmente com 

cargas de trabalho extremas, impressões ininterruptas e uma ampla 

variedade de substratos rígidos e flexíveis. Ela é adequada para 

larguras de substratos de até 2,54 m e de mídias rígidas de até 4 

m, oferecendo inúmeras opções para criar impressões atraentes. 

Produtividade incrível 

Com 32 cabeças de impressão inkjet ultrarrápidas Ricoh, cada 

uma com quatro fileiras de bicos para duas cores por cabeça, esta 

impressora híbrida avançada oferece uma produtividade excelente. 

Somadas a isso estão as tintas de cura UV e a forma de onda 

especializada da Agfa, desenvolvidas para funcionar em perfeita 

harmonia com as cabeças de impressão, para uma combinação exata 

de produtividade e qualidade de impressão superior. Entre as 24 

cabeças de impressão em cores, 8 são exclusivas para a impressão 

em pré-branco e pós-branco, branco sanduíche e/ou primer.  

A Jeti Tauro H2500 LED é gerenciada pela tecnologia de workflow 

Asanti da Agfa, que integra e melhora todos os processos da 

pré-impressão à operação. Dessa forma, ela garante que todo 

o hardware e software funcionem juntos perfeitamente.

Impressões extremamente vivas  

Não importa se você está criando aplicações internas ou 

externas, em mídias rígidas ou flexíveis, a Jeti Tauro H2500 LED 

sempre produz resultados de alta qualidade. Esta qualidade de 

impressão superior provém das cabeças de impressão de ponta do 

equipamento, divididas uniformemente em 8 barras de cores.



Todos os benefícios da cura LED ultravioleta

Equipada com lâmpadas de cura por LED ultravioleta, a Jeti Tauro 

H2500 LED vem com vários benefícios econômicos e ecológicos:

• As LEDs geram uma emissão mínima de calor, permitindo a impressão 

em substratos sensíveis ao calor, como folhas autoadesivas ou 

materiais estendidos feitos de tecido em PVC. A geração limitada 

de calor também permite uma calibração muito estável.

• As lâmpadas de LED podem ser ligadas e desligadas 

instantaneamente, sem degradação da intensidade. O resultado? 

Operações mais rápidas e uma maior produtividade.

• As LEDs duram pelo menos 10.000 horas, gerando 

uma emissão ultravioleta consistente ao longo desse 

período. Isso garante uma cura consistente das tintas e, 

com isso, uma qualidade de imagem consistente.

• As LEDs possuem um baixo consumo de energia.

• Não há custos com o descarte de mercúrio nas lâmpadas 

LED ultravioleta. As LEDs tampouco produzem gás 

ozônio, que precisa ser extraído por ventilação.

Grande variedade de aplicações

A versátil impressora híbrida Jeti Tauro H2500 LED imprime em 

uma grande variedade de mídias: banners, pôsteres, sinalizações 

(por exemplo, informações industriais ou de tráfego), gráficos de 

exposição, pontos de compra, maquetes, iluminações traseira e frontal, 

autoadesivos (etiquetas) etc. Ela também pode ser utilizada para 

aplicações especializadas, como madeira, reproduções de arte, brindes 

de festas, decoração arquitetônica e de interiores e muito mais.



Jeti Tauro H2500 LED 
Recursos impressionantes
IMPRESSORA INKJET UV HÍBRIDA.  

Robusta, confiável e altamente produtiva.  

Indicada para impressões em mídias rígidas e rolo a rolo. 

IMPRESSÃO COM LED ULTRAVIOLETA 

As lâmpadas de cura por LED ultravioleta refrigeradas a ar são eficientes 

no uso da energia e possibilitam a impressão em mídias finas sensíveis 

ao calor. Elas oferecem grandes vantagens em termos de desempenho, 

manutenção, meio ambiente e retorno sobre o investimento em geral.

CONTROLE DE VÁCUO DINÂMICO

Graças ao material cuidadosamente 

selecionado das correias, aos orifícios de vácuo 

perfeitamente posicionados e ao controle 

inteligente do poder de vácuo, a alta precisão 

de posicionamento dos pontos e o transporte 

correto das mídias estão garantidos, seja para 

impressões em mídia plana ou rolo a rolo. 

IMPRESSÃO ROLO A ROLO

Para tiragens mais curtas, a Jeti Tauro 

H2500 vem com o padrão rolo a rolo 

leve integrado.  Para trabalhos rolo a 

rolo de longa duração, é disponibilizada 

a configuração rolo a rolo mestre.

MESAS DE ENTRADA E SAÍDA

Para o carregamento/

descarregamento manual, 

são disponibilizadas mesas 

de entrada e saída para 

uma ou várias chapas. Uma 

barra de alinhamento de 3 

pontos opcional nas mesas 

de entrada permite um 

alinhamento fácil e preciso 

das mídias, favorecendo uma 

impressão frente e verso 

mais precisa de mídias finas 

ou distorcidas, bem como 

o corte correto. O modo 

de impressão contínua 

aumenta a produtividade 

no modo rígido, já que ele 

reduz o espaço entre duas 

chapas consecutivas.



QUALIDADE LÍDER DA INDÚSTRIA

Qualidade de impressão excelente em seis 

cores (CMYKLcLm) mais branco ou primer. 

As 32 cabeças de impressão e gotículas 

de 7 pl produzem imagens incríveis e 

detalhadas e textos nítidos, em tamanho 

tão pequeno como de 4 pontos.

MODOS GLOSS E SATIN

Obtenha uma gama de cores ainda mais 

ampla no modo gloss ou satin, que 

permite a reprodução aprimorada das 

cores diretas sem a perda da qualidade das 

imagens ou o uso adicional de tinta. 

DESIGN AVANÇADO DA GUI

A GUI intuitiva fornece detalhes sobre o 

status dos trabalhos de impressão, os níveis 

de tinta, as configurações e a manutenção 

necessária. “Receitas de mídia” controlam 

todos os parâmetros de um substrato 

específico. Os trabalhos podem ser ajustados 

(cortados, girados, dimensionados…) no 

último momento sem a necessidade de 

renderizar novamente os arquivos.

CARRO DAS CABEÇAS DE 

IMPRESSÃO DE PONTA

O carro das cabeças de 

impressão está equipado 

com uma barra antiestática e 

sensores de segurança. Uma 

estrutura de aço soldado com 

trilhos alinhados, faixa para 

encoder, motores lineares e 

amortecedores hidráulicos 

permite a movimentação e 

o posicionamento precisos.

CONTROLE POR PEDAL 

A própria impressão, a mesa de vácuo 

e as barras de rolagem podem ser 

controladas por um pedal fácil de usar.

SISTEMA DE SUPRIMENTO DE 

TINTA LIMPO E ERGONÔMICO

Os recipientes de 8 litros possibilitam 

impressões duradouras ininterruptas. O 

sistema RFID garante o suprimento correto 

de tinta para o carro de impressão.



Automação para a máxima  
conveniência e eficiência
Alimentação contínua de chapas

A Jeti Tauro H2500 LED é fornecida com o padrão de mesas de 

carregamento manual de mídias, perfeitas para tiragens menores. 

Ela também permite o carregamento de chapas em um único fluxo 

contínuo para a máxima conveniência, eficiência e produtividade.

Alimentação e descarregamento automáticos 

Para tiragens maiores ou tiragens com várias pilhas de chapas, o 

sistema de alimentação e descarregamento automáticos da Jeti 

Tauro H2500 LED otimiza a produtividade. Quando atualizado com 

um alimentador automático de chapas (ABF), o equipamento pode 

processar até 4 chapas automaticamente, reduzindo o tempo ocioso e 

aumentando a eficiência da produção em até 30%. Enquanto uma chapa 

está sendo impresso, o próximo está sendo preparado. A impressão 

paralela de até 4 chapas aumenta ainda mais a produtividade.

Carregamento fácil e preciso de 

até 4 chapas ao mesmo tempo.

Unidade de descarregamento 

composta de mesa transportadora 

motorizada, sistema “pick & 

place” e empilhadeira do tipo 

tesoura para até 4 pilhas.

Alimentador automático de chapas (ABF) 

no lado da entrada do equipamento 

para uma maior produtividade.

Extensão flexível da mesa 

para comportar chapas 

maiores que 1,85 m.



Pinos de registro garantem 

(com até 1 mm de precisão) 

o alinhamento perfeito das 

chapas, que é particularmente 

relevante para a impressão frente 

e verso. O software Asanti da 

Agfa seleciona automaticamente 

uma configuração de conjunto 

de pinos dependendo do 

tamanho da mídia.

As correias a vácuo de ABF 

da Jeti Tauro ficam sempre 

alinhadas de maneira perfeita, 

alimentando a mídia facilmente 

no equipamento. Vários rolos 

de liberação na parte traseira 

da mesa auxiliam esse processo 

de alimentação. Enquanto uma 

chapa está sendo impressa, as 

correias a vácuo frontais são 

desativadas para permitir o 

carregamento da próxima chapa. 

O alimentador automático 

de chapas (ABF) lida com até 

4 chapas lado a lado com o 

comprimento máximo de 1,85 

m. A desativação é possível para 

chapas maiores (de até 4 m).

A interface gráfica do usuário 

(GUI) da Jeti Tauro H2500 LED 

gerencia o ABF e auxilia os 

operadores no carregamento 

correto das chapas.

Automação 3/4

Reduz o tempo ocioso e aumenta a eficiência da produção

Alimentador automático de chapas (ABF) 

Unidade de descarregamento 

Mesa transportadora motorizada 

• Fácil configuração da unidade de descarregamento por 

meio da GUI simples da Jeti Tauro H2500 LED.

• As mídias impressas são empurradas e pressionadas contra 

a mesa transportadora por prensas de rolo giratório.

• Sistema “pick & place” com ventosas que recolhem a mídia 

impressa e a transfere diretamente para um pallet de transporte. 

Empilhadeira do tipo tesoura 

• Lida com até 4 pilhas, movendo os pallets para 

cima para o fácil descarregamento da mídia.   

• Move-se automaticamente para baixo com cada impressão, 

em perfeita sincronia com a velocidade de impressão, 

espessura da mídia e especificações de tamanho.

• Possibilidade de inclinação das pontas no final da unidade de 

descarregamento para mídias de tamanho muito grande (>1,85 m), 

devido ao espaço adicional projetado para fora do pallet. 



Jeti Tauro H2500 LED 
Rolo a rolo mestre
ROLO A ROLO OU ROLO PARA FOLHAS 

A Jeti Tauro H2500 LED é ideal para trabalhos rolo a 

rolo de longa duração (rolos mestre), mas também pode 

ser usada para rolo para folhas, permitindo uma rápida 

produção e quase nenhum desperdício de materiais.

CONTROLE DE VÁCUO DINÂMICO

O sistema de vácuo de dupla seção garante 

que o processo de impressão seja executado 

de maneira fácil e eficiente. A precisão de 

posicionamento dos pontos e o transporte 

correto das mídias estão garantidos.

ROLO ÚNICO OU DUPLO

Os rolos únicos podem ter até 2,54 m de 

largura, enquanto no modo de impressão 

dupla, os rolos podem ter até 1,22 m de 

largura. Os rolos únicos e duplos podem 

ter 600 mm de diâmetro e pesar até 700 

kg, dependendo da largura do rolo.

SISTEMA DE ROLO DE BALANCEAMENTO 

O rolo de balanceamento no lado da entrada 

regula a velocidade de extensão das mídias 

e cria uma tensão constante para impressões 

sem ondulação em todos os casos.

TROCA FÁCIL

É rápida a troca da impressão com rolo 

único para rolo duplo e vice-versa, assim 

como a desafixação do sistema rolo a 

rolo para a troca para o modo rígido.

Para a Jeti Tauro H2500, o padrão é um rolo a rolo leve na 

chapa que pode ser combinado com o rolo a rolo mestre. 

É usado para trabalhos rolo a rolo únicos e ocasionais.



QUALIDADE LÍDER DA INDÚSTRIA 

Qualidade de impressão excelente em seis 

cores (CMYKLcLm) mais branco ou primer. 

As 32 cabeças de impressão e gotículas 

de 7 pl produzem imagens incríveis e 

detalhadas e textos nítidos, em tamanho 

tão pequeno como de 4 pontos.

IMPRESSÃO COM LED ULTRAVIOLETA 

As lâmpadas de cura por LED ultravioleta 

refrigeradas a ar são eficientes no uso 

da energia e possibilitam a impressão 

em mídias finas sensíveis ao calor. Elas 

oferecem grandes vantagens em termos de 

desempenho, manutenção, meio ambiente 

e retorno sobre o investimento em geral.

DESIGN AVANÇADO DA GUI 

A GUI intuitiva fornece detalhes sobre o 

status da impressora, os níveis de tinta, as 

configurações e a manutenção necessária. 

Uma lista mostra quais trabalhos estão prontos 

para serem impressos, na fila ou já concluídos. 

“Receitas de mídia” controlam todos os 

parâmetros de um substrato específico.

SISTEMA DE SUPRIMENTO DE TINTA LIMPO E 

ERGONÔMICO 

Os recipientes de 8 litros possibilitam 

impressões duradouras ininterruptas. O 

sistema RFID garante o suprimento correto 

de tinta para o carro de impressão.

CONTROLE POR PEDAL 

A própria impressão, a mesa de vácuo 

e as barras de rolagem podem ser 

controladas por um pedal fácil de usar.



A solução perfeita: tintas da Agfa
Especialmente formuladas para impressão em mídias rígidas 

ou flexíveis, as tintas LED ultravioleta Anuvia premiadas da 

Agfa ampliam o escopo de aplicações possíveis. Qualquer que 

seja a mídia ou o uso pretendido (aplicações gerais, internas ou 

externas), a precisão e a excelente adesão estão garantidas.

Cores vibrantes, resultados impressionantes

As tintas ultravioleta da Agfa possuem uma ampla gama de cores 

altamente vibrantes, resultando em impressões vivas, mas naturais, 

que vão sempre impressionar e inspirar. As tintas da Agfa recebem cura 

por LED instantaneamente, proporcionando resultados consistentes 

de alta qualidade, lote após lote. E mais: essa vivacidade é criada para 

durar, até mesmo quando sujeita a condições climáticas externas.

O menor consumo de tinta do mercado

Graças à tecnologia patenteada de “fina camada de tinta” da Agfa, que 

envolve a dispersão ideal e a alta carga de pigmentos das tintas da Agfa 

combinadas com os algoritmos do Asanti, o consumo de tinta por metro 

quadrado é o mais baixo do mercado. No entanto, isso não significa que 

a Jeti Tauro H2500 LED comprometa a qualidade ou o desempenho de 

alguma forma. Muito pelo contrário: ela produz impressões atraentes 

e também evita entupimentos, oferecendo um desempenho estável 

da aplicação dos jatos e ajudando a economizar nos custos.

Gestão avançada de impressão 
em branco e tinta branca

A Jeti Tauro H2500 LED é compatível com a impressão em branco 

de alta produtividade em vários modos em mídias rígidas e em rolo. 

Graças à sua funcionalidade de agitação, o equipamento mantém a 

tinta branca em movimento. As linhas de tinta na cadeia de suprimento 

principal de tinta estão em constante circulação, até as cabeças de 

impressão controladas por temperatura, limitando o risco de bloqueios.

Opção de primer para melhor 
tensão da superfície 

Substratos difíceis podem criar desafios para a adesão e a 

durabilidade em impressões em jato de tinta. É aí que entra a 

opção de primer da Jeti Tauro H2500 LED. Um primer com rápida 

aplicação (simultâneo) garante uma excelente adesão nos tipos 

de mídias não absorventes mais difíceis, como acrílico, aplicado 

como “preenchimento” (área total) ou “máscara” (apenas áreas 

impressas). A formulação de primer com cura UV é otimizada para 

cabeças Ricoh e aplicada em percentuais de baixa cobertura, para 

que quase não influencie o custo por metro quadrado da produção.

Conformidade com as normas da indústria

Os conjuntos de tinta Anuvia obtiveram várias certificações e 

estão em conformidade com uma série de normas da indústria 

relativas ao uso restrito de produtos químicos listados pela União 

Europeia, a emissões de produtos químicos e à qualidade do ar 

em aplicações internas, à segurança de brinquedos em relação 

à migração de metais pesados e à restrição de substâncias 

perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos..



Software de fluxo de trabalho especializado para 

sinalizações e displays
Simplifique e automatize

A Jeti Tauro H2500 LED é gerenciada pelo software de workflow 

de grande formato Asanti da Agfa, que controla o processo 

inteiro de impressão, desde a pré-impressão até a produção e 

o acabamento. Como tal, ela simplifica, otimiza e automatiza 

o maior número de etapas possível, oferecendo uma solução 

de alto desempenho para obter uma maior produtividade. 

Além disso, os algoritmos inteligentes de imagens do Asanti ajudam 

a otimizar seu consumo de tinta e, consequentemente, reduzem 

seus custos e o impacto no meio ambiente. A completa integração 

de manipulação de arquivos, gerenciamento de cores e preflighting 

do Asanti garante trabalhos uniformes, livres de erros e prontos 

para serem enviados às impressoras de grande formato corretas. 

Entre outras possibilidades que o Asanti oferece estão a criação 

de modos de produtividade personalizados e o envio de relatórios 

de parâmetros de trabalhos para um maior controle. “Receitas de 

mídia” controlam todos os parâmetros de um substrato específico.

Para integrar um RIP/fluxo de trabalho não Agfa à Jeti 

Tauro, desenvolvemos o TauroConnect, que captura dados 

do fluxo de trabalho em vigor e cuida dos parâmetros 

de triagem, qualidade de saída e impressão.

Web-to-print 

Como uma solução 

web-to-print 

baseada na nuvem 

que permite aos 

compradores 

fazer pedidos 

online 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, o Asanti StoreFront ajuda a expandir 

sua base de clientes e aumentar sua receita rapidamente.

Fácil compartilhamento de arquivos 

A Jeti Tauro H2500 LED se integra perfeitamente ao PrintSphere, 

o serviço baseado em nuvem da Agfa que oferece uma maneira 

padronizada de automação da produção, fácil compartilhamento 

de arquivos e armazenamento seguro de dados.

Extrema produtividade. Extrema qualidade.

Alcance novos patamares em qualidade e produtividade de impressão para todas as suas 

sinalizações e displays jato de tinta. Vá além dos padrões de impressão atuais e produza 

impressões extremamente vivas a velocidades impressionantes. Experimente o melhor dos dois 

mundos com a Agfa. A qualidade excepcional nunca chegou a um ritmo mais rápido.

Entre em uma nova era de extrema produtividade e qualidade com as soluções de impressão jato de tinta da Agfa!



Especificações técnicas Jeti Tauro H2500 LED
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MODELOS

Quatro configurações, 
dependendo das aplicações 

que você utiliza.

Jeti Tauro H2500 LED 6C – 6 cores (24 cabeças)

Jeti Tauro H2500 LED 6C W4 – 6 cores e branco (28 cabeças)

Jeti Tauro H2500 LED 6C W8 – 6 cores e branco (32 cabeças)

Jeti Tauro H2500 LED 6C W4 P2 – 6 cores, branco e primer (30 cabeças)

ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – FOLHAS E CHAPAS

Largura máxima 2.54 m (100” ou 8,33 pés)

No ABF e na unidade de descarregamento: 2.54 m (100” ou 8,33 pés)

Comprimento máximo 4,0 m (157,5 pol. ou 13,1 pés)

Com automação 3/4: até 1,85 m (6,07 pés) (até 4 m no modo de desativação (13,12 pés))

Tamanho mínimo size DIN A3, 29,7 x 42 cm (11,7 pol. x 16,1 pol.)

Chapas menores no ABF: 500 x 700 mm (retrato)

Espessura Mín. 0,2 cm (80 mil) – máx. 5 cm (1,97 pol.) (dependendo da mídia)

Peso máximo 10 kg/m², com peso máximo de 60 kg distribuídos igualmente sobre a mesa

No ABF: peso máximo de 10 kg/m² com um total de 43 kg

Folhas: a partir de 200 gr/m²

Impressão sem bordas Sim. Também em combinação com impressão de painéis paralelos. 

ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – ROLO A ROLO

RTR INTEGRADO ROLO MESTRE ÚNICO ROLO MESTRE DUPLO

Largura máxima 2,54 m (100 pol. = 8,33 pés) 2,54 m (100 pol. = 8,33 pés) 1,22 m (48 pol. = 4 pés)

Largura mínima 33 cm (13 pol. = 1,08 pés)

Comprimento máximo Comprimento total do rolo (depende da espessura, do diâmetro e do peso totais do rolo)

Espessura Mín. 0,2 mm (0,008 pol. = 8 mil) – máx. 3,2 mm (0,125 pol. = 118 mil)

Peso máximo
(fixado no centro do eixo)

100 kg 700 kg (dependendo da largura do rolo)

Diâmetro máximo 
do rolo exterior

360 mm (14,0 pol.) 600 mm (23,6 pol.)

Montagem do rolo Eixos pneumáticos de 76,2 cm - 3 pol. (padrão) Eixos pneumáticos de 76,2 cm - 3 pol. (padrão) 

Solicite o código ABC e a disponibilidade de eixos pneumáticos de 6 pol.

Impressão sem bordas Sim, com papel ou fita de proteção na correia

Impressão frente e verso Nenhum fornecimento disponível para registro em impressão frente e verso

PRODUTIVIDADE (PARA ABF DEPENDENDO DO TAMANHO E DO NÚMERO DE CHAPAS)

Até 275 m²/h (2.960 pés²/h)

MÍDIA

Tipos de mídia Mídias rígidas e flexíveis (consulte seu representante local da Agfa para obter uma lista detalhada)

CABEÇAS DE IMPRESSÃO E TINTAS

Cabeçotes de impressão Ricoh MH com tecnologia piezoelétrica

Tintas CMYKLcLm + branco e primer

QUALIDADE DE IMAGEM E TEXTO

Qualidade de imagem Resolução de até 1.200 dpi

Qualidade de texto 4 pontos

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

Temperatura Entre 16 °C e 25 °C

Umidade relativa Entre 40% e 60%

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA RIP/SOFTWARE DE WORKFLOW

Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIPs de terceiros


