4 lub 6 kolorów
Nagradzana jakość druku
Atramenty z certyfikatem
GREENGUARD Gold
Wiele poziomów wydajności
Sześć konfiguracji

JETI TAURO H3300 LED
Seria wysokowydajnych ploterów
atramentowych UV LED do drukowania na
materiałach sztywnych i giętkich
Wytrzymałe hybrydowe plotery Jeti Tauro H3300 LED pozwalają uzyskać
wysokiej jakości żywe wydruki w czterech lub sześciu kolorach (plus kolor biały
lub biały i primer) o szerokości do 3,3 m. Są wyposażone w najnowocześniejsze
rozwiązania automatyzacji i oferują prędkość zadruku sięgającą 600 m²/godz.

Rodzina ploterów Jeti Tauro H3300 LED
Hybrydowe plotery atramentowe UV LED o szerokości zadruku
do 3,3 m. Wytrzymałe, niezawodne i bardzo wydajne.
Zrób krok naprzód, korzystając z urządzenia, które łączy w sobie nagradzaną jakość druku,
niskie zużycie atramentu oraz nieprzeciętną wydajność. Te niezwykle uniwersalne plotery
hybrydowe są przeznaczone do szerokiej gamy sztywnych i giętkich podłoży o szerokości
do 3,3 m. Oferują niezliczone możliwości tworzenia przyciągających wzrok wydruków
wielkoformatowych z prędkością do 600 m2/godz.

Trwałość przy dużych nakładach
Wytrzymałe plotery hybrydowe z serii Jeti Tauro H3300 LED są przystosowane
do pracy wielozmianowej i drukowania przez całą dobę. Nie wymagają złożonej
konserwacji, są łatwe w obsłudze i gwarantują maksymalny czas pracy bez
przestojów.
Opracowując model UHS, dołożyliśmy wszelkich starań, aby był on przystosowany
do ekstremalnych obciążeń. Wyposażyliśmy go w dodatkowe głowice drukujące,
dodaliśmy szybki system ładowania z podwójnym podajnikiem, aby jeszcze szybciej
podawać materiały, zainstalowaliśmy 20-litrowe zbiorniki z atramentem w celu
zwiększenia autonomii urządzenia, wzmocniliśmy belkę i silniki liniowe oraz dodaliśmy bardziej
wydajny komputer, aby można było przetwarzać duże pliki lub większą liczbę zadań.

Pełna automatyzacja
Wszystkie modele ploterów Jeti Tauro H3300 mają kilka opcji automatyzacji, które zwiększają
wydajność produkcji w przypadku wyższych nakładów lub drukowania z użyciem wielu stosów
arkuszy. Obejmują one podajnik automatyczny (ABF), jak również w pełni zautomatyzowany system
ładowania i rozładunku.
Model UHS ma ulepszony automatyczny system ładowania i rozładunku. Ten pierwszy
jest wyposażony w podwójny podajnik zwiększający płynność i szybkość ładowania
oraz pozwalający uzyskać oszałamiającą prędkość drukowania.
Wszystkie modele ploterów Jeti Tauro H3300 doskonale radzą sobie z przetwarzaniem
dużej liczby zadań przesyłanych za pośrednictwem sklepu internetowego danej drukarni.
Oprogramowanie przepływu pracy Asanti automatycznie przygotowuje pliki i wykorzystuje
skalibrowane tryby drukowania (CPM) w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu i spójności barw
— niezależnie od tego, na jakich podłożach mają być drukowane.

Światowej klasy szkolenia i wsparcie, wszędzie tam, gdzie ich
potrzebujesz
Po zakupie rozwiązania firmy Agfa korzystający z niego operatorzy zostaną przeszkoleni
bezpośrednio przez globalny zespół pomocy technicznej firmy Agfa. Masz pytanie lub problem?
Nasi doświadczeni technicy serwisowi i specjaliści ds. zastosowań na całym świecie są zawsze do
Twojej dyspozycji.

Zwiększ poziom
wydajności

Jeti Tauro H3300 UHS LED
99Flagowy model o ultrawysokiej prędkości
drukowania pozwalający uzyskać nowy
poziom wydajności
99Do 600 m²/godz.
99Wersja z 4 kolorami zapewniająca
najwyższą wydajność i pozwalająca uzyskać
wydruki w jakości komercyjnej w 2 lub 3
przejściach
99Wersja z 6 kolorami o nadzwyczajnej jakości
druku
99Opcjonalny kolor biały lub biały i primer
99Zaawansowane rozwiązania automatyzacji
99Rozszerzona strefa podciśnienia do
drukowania na tekturze falistej
99Sześć konfiguracji: 4 do drukowania na
arkuszach, 2 do drukowania z roli

Jeti Tauro H3300 LED
99Model oryginalny
99Do 453 m²/godz.
99Wersja z 4 kolorami zapewniająca
najwyższą wydajność i pozwalająca uzyskać
wydruki w jakości komercyjnej w 2 lub 3
przejściach
99Wersja z 6 kolorami o nadzwyczajnej jakości
druku
99Opcjonalny kolor biały lub biały i primer
99Sześć konfiguracji: 4 do drukowania na
arkuszach, 2 do drukowania z roli

Jeti Tauro H3300 S LED
99Model „standardowy” można rozbudować w
miarę zmieniających się potrzeb
99Do 302 m²/godz., prędkość można jednak
zwiększyć do 453 m²/godz.
996 kolorów
99Opcjonalny kolor biały lub biały i primer
99Sześć konfiguracji: 4 do drukowania na
arkuszach, 2 do drukowania z roli

Wiodąca w branży jakość druku pozwalająca
uzyskać wydruki w niezwykle żywych barwach
W ploterach Jeti Tauro zastosowano najlepsze atramenty UV firmy
Agfa, przez co wydruki wyróżniają się szeroką gamą barw i wysokim
nasyceniem. Moduł zarządzania barwą Asanti pozwala dokładnie
odwzorować kolory dodatkowe i neutralne szarości. Niezawodna
konstrukcja ploterów i precyzyjny system transportu materiałów oraz
specjalne algorytmy natryskiwania atramentu i technologia maskowania
pozwalają uzyskać doskonałe odwzorowanie barw na szerokiej gamie
materiałów. Modele z 6 kolorami zawierają jasną czerń (CMYKLcLk),
gwarantującą doskonały, neutralny balans szarości.

Szczegółowe cienie i światła

Doskonałe odwzorowanie odcieni skóry

Twoi klienci będą zadowoleni z jakości druku przypominającej druk
offsetowy — z drobnymi szczegółami i gładką powierzchnią na
całym obszarze. Krople o objętości 7 pl tworzą wspaniałe obrazy
w rozdzielczości 635 x 1200 dpi z precyzyjnym odwzorowaniem
szczegółów cieni i świateł. Teksty (nawet te zapisane 4-punktowym
stopniem pisma) charakteryzują się niezwykłą ostrością zarówno w
trybie pozytywowym, jak i negatywowym. Plotery wyróżniają się również
płynnymi przejściami w całym zakresie tonalnym i umożliwiają doskonałe
odwzorowanie odcieni skóry.

Oszczędność czasu, pieniędzy i ochrona
środowiska dzięki utwardzaniu LED UV
• Minimalne wydzielanie ciepła pozwala na drukowanie na
podłożach wrażliwych na ciepło, takich jak folie samoprzylepne
lub giętkie materiały PVC.
• Wyższa wydajność, ponieważ promienniki LED można
natychmiast włączać i wyłączać.

Niezwykle szeroka gama podłoży i możliwości
drukowania
Plotery z serii Jeti Tauro H3300 LED drukują na wielu różnych materiałach,
w tym na płytach Falconboard®, Dibond®, Forex®, Foam-X®, polistyrenie,
kartonie i PCV, a także na (samoprzylepnym) winylu, papierach typu
„blueback”, płótnie, papierze powlekanym i folii PET. Z tego względu
doskonale nadają się do drukowania banerów, plakatów, znaków
informacyjnych, grafiki reklamowej, elementów wystawowych do sklepów,
makiet, materiałów podświetlanych oraz samoprzylepnych itp. Mogą być
również przydatne w zastosowaniach niszowych, takich jak zadruk na
drewnie, reprodukcje artystyczne, szkło lub dekoracje architektoniczne i
wewnętrzne.

• Okres eksploatacji wynoszący 10 000 godzin z jednolitą mocą
wyjściową promienników LED UV — bez pogorszenia jakości
obrazu ani wydajności utrwalania atramentu.
• Niskie zużycie energii.
• Brak kosztów utylizacji rtęci oraz brak konieczności
odprowadzania ozonu.

Jeti Tauro H3300 UHS LED: doskonałe
rozwiązanie do drukowania na tekturze falistej
Ze względu na bardzo wytrzymałą konstrukcję, dynamiczną
rozszerzoną strefę podciśnienia, zaawansowany podajnik
automatyczny i inteligentne prowadnice arkuszy, ploter
Jeti Tauro H3300 UHS idealnie sprawdza się podczas
drukowania na tekturze falistej.

Jeti Tauro H3300 LED
Pełna automatyka
DRUKOWANIE NA MATERIAŁACH SZTYWNYCH.
Ciągłe, w pełni zautomatyzowane drukowanie na
arkuszach o szerokości do 3,3 m na kilku torach.

DYNAMICZNA KONTROLA PODCIŚNIENIA
Układ podciśnienia z podwójną strefą
podsysu gwarantuje płynny i sprawny
przebieg procesu drukowania. Pozwala
to na precyzyjne pozycjonowanie kropli
i dokładne transportowanie materiału.
Podciśnienie jest regulowane automatycznie,
w zależności od obecności/braku
materiałów, jak również od ich rozmiaru.
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UTWARDZANIE UV LED
Chłodzone powietrzem promienniki UV
LED są energooszczędne i umożliwiają
drukowanie na cienkich materiałach
wrażliwych na wysoką temperaturę.
Zapewniają one znaczne korzyści
pod względem wydajności, łatwości
konserwacji, ochrony środowiska
i ogólnego zwrotu z inwestycji.

SYSTEM NADZORU WIZUALNEGO
Cztery opcjonalne kamery mogą
rejestrować wszystkie ruchy plotera w celu
łatwego monitorowania urządzenia.

Opatentowana rozszerzona strefa
podciśnienia w modelu UHS
umożliwia idealnie płaskie
ułożenie materiałów — w tym
tektury falistej — na stole.

PROWADNICE ARKUSZY
Prowadnice arkuszy pomagają
utrzymać materiały podatne
na odkształcenia płasko na
stole przez cały czas. Są one
łatwo dostępne i można je
dostosować do wymaganej
grubości oraz szerokości arkuszy.

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARKUSZA
Optyczne czujniki obecności
arkusza automatycznie
wykrywają obecność
materiałów sztywnych
lub giętkich, aby uniknąć
przypadkowego zadrukowania
pasa transportowego..

SYSTEM ŁADOWANIA PICK & PLACE LOADER
Nośniki sztywne lub giętkie są pobierane
bezpośrednio z palet i umieszczane na stole
podającym w celu wyrównania w pionie oraz
poziomie. Następnie są przesuwane w kierunku
pasa z podciśnieniem, co gwarantuje płynny i
precyzyjny transport do strefy drukowania..
Model UHS ma szybki
system ładowania z
podwójnym podajnikiem i
może ładować arkusze o
długości do 2,65 m.

STEROWANIE PEDAŁEM
Drukowaniem, stołem
podciśnieniowym i rolkami można
sterować przy użyciu łatwego w
obsłudze pedału.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA KARETKA
Karetka jest wyposażona w szybkie głowice drukujące Ricoh, listwy
antystatyczne oraz czujniki bezpieczeństwa zapobiegające kolizjom.
Stalowa, spawana rama z prowadnicami, listwa enkodera oraz silniki
liniowe gwarantują wysoką precyzję ruchu karetki i pozycjonowania
kropli.
W modelu UHS silniki liniowe mają jeszcze większą moc,
a wzmocnione prowadnice amortyzują ich siłę boczną. W
rezultacie karetka może wykonywać większe ruchy i poruszać
się po ramie praktycznie bez drgań.

SYSTEM ROZŁADUNKU PICK & PLACE
Po zakończeniu drukowania system
rozładunku odbiera arkusze sztywne
lub giętkie z pasa transportowego i
układa je bezpośrednio na paletach.

TRYB POŁYSKU
Uzyskaj jeszcze szerszy gamut w trybie połysku,
aby lepiej odwzorować kolory dodatkowe bez
utraty jakości obrazu i dodatkowego zużycia
atramentu.

PODNOŚNIK NOŻYCOWY PRZY
TACY OCIEKOWEJ
Podnośnik nożycowy tuż
pod głowicami drukującymi
opuszcza tacę ociekową, co
zwiększa wygodę czyszczenia.

CZYSTY I ERGONOMICZNY UKŁAD
ZASILANIA ATRAMENTEM
Duże pojemniki (8 l, a w przypadku UHS nawet
20 l) umożliwiają długie drukowanie bez przerw
i wysoką autonomię urządzenia. System RFID
gwarantuje prawidłowe dostarczanie atramentu
do głowicy drukującej. Uzupełnianie atramentu
jest łatwe i w razie potrzeby może odbywać się
nawet podczas drukowania.

ZAAWANSOWANY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Intuicyjny interfejs użytkownika — zintegrowany
z oprogramowaniem Asanti w celu komunikacji
dwukierunkowej — wyświetla podgląd układu,
jak również szczegółowe informacje na
temat statusu zadania, poziomów atramentu
i wymaganej konserwacji. Zarządzanie
kolejką drukowania jest łatwe, a zmiany
można wprowadzać nawet w ostatnim
momencie. Funkcja skalibrowanego trybu
drukowania pozwala jednym kliknięciem
wybrać do dziesięciu „schematów materiałów”
zawierających wszystkie ustawienia
parametrów dla danego podłoża.

Jeti Tauro H3300 LED

SYSTEM NADZORU WIZUALNEGO
Cztery opcjonalne kamery mogą
rejestrować wszystkie ruchy
mechanizmów plotera w celu łatwego
monitorowania urządzenia.

Tryb drukowania z roli na rolę
TRYB DRUKOWANIA Z ROLI NA ROLĘ LUB Z ROLI NA ARKUSZ
Plotery Jeti Tauro H3300 LED idealnie nadają się do dużych
zadań drukowania z roli na rolę, ale mogą być również stosowane
do drukowania w trybie z roli na arkusz — umożliwiając
szybką produkcję przy minimalnych stratach materiału.
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JEDNA LUB DWIE ROLE
Pojedyncze role mogą mieć szerokość do
3,3 m, natomiast w trybie Dual-Roll mogą
mieć do 1,6 m szerokości. Role w obu
trybach mogą mieć średnicę do 600 mm i
masę do 700 kg, w zależności od szerokości
roli. Zmiana trybu drukowania z jednej
roli na dwie i odwrotnie jest niezwykle
szybka i łatwa, podobnie jak odłączanie
systemu drukowania z roli na rolę w celu
rozpoczęcia zadruku materiałów sztywnych.

SYSTEM ROLKI WYRÓWNUJĄCEJ
Rolka wyrównująca po stronie podawania
reguluje prędkość rozwijania materiału i
utrzymuje jego stałe naprężenie, co eliminuje
zagniecenia podczas drukowania.

DRUKOWANIE UV LED
Chłodzone powietrzem promienniki UV
LED są energooszczędne i umożliwiają
drukowanie na cienkich podłożach
wrażliwych na wysoką temperaturę.
Zapewniają one znaczne korzyści pod
względem wydajności, łatwości konserwacji,
ochrony środowiska i ogólnego zwrotu z
inwestycji.

Wersja z trybem niskonakładowym drukowania z roli na rolę
jest idealna w przypadku okazjonalnych, pojedynczych prac
drukowania w trybie rola-rola.

KAMERA DWUSTRONNA
Opcjonalna kamera dwustronna ułatwia
sprawne drukowanie dwustronne.

STEROWANIE PEDAŁEM
Drukowaniem, stołem podciśnieniowym
i rolkami można sterować przy użyciu
łatwego w obsłudze pedału.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA KARETKA
Karetka jest wyposażona w szybkie głowice drukujące Ricoh, listwy antystatyczne oraz
czujniki bezpieczeństwa zapobiegające kolizjom. Stalowa, spawana rama z prowadnicami,
listwa enkodera oraz silniki liniowe gwarantują wysoką precyzję ruchu karetki i
pozycjonowania kropli.
W modelu UHS silniki liniowe mają jeszcze większą moc, a wzmocnione
prowadnice amortyzują ich siłę boczną. W rezultacie karetka może
wykonywać większe ruchy i poruszać się po ramie praktycznie bez drgań.

DYNAMICZNA KONTROLA
PODCIŚNIENIA
Układ podciśnienia z podwójną strefą
podsysu gwarantuje precyzyjne
pozycjonowanie kropli i dokładne
transportowanie materiału.
Podciśnienie jest regulowane automatycznie, w zależności od
obecności/braku materiałów, jak również od ich rozmiaru.
Opatentowana rozszerzona strefa podciśnienia w modelu
UHS eliminuje jakiekolwiek zagięcia na materiale.

TRYB POŁYSKU
Uzyskaj jeszcze szerszy gamut w trybie
połysku, aby lepiej odwzorować kolory
dodatkowe bez utraty jakości obrazu i
dodatkowego zużycia atramentu.

PODNOŚNIK NOŻYCOWY PRZY
TACY OCIEKOWEJ
Podnośnik nożycowy tuż
pod głowicami drukującymi
opuszcza tacę ociekową, co
zwiększa wygodę czyszczenia.

CZYSTY I ERGONOMICZNY UKŁAD
ZASILANIA ATRAMENTEM
Duże pojemniki
(8 l, a w przypadku UHS nawet 20 l) umożliwiają
długie drukowanie bez przerw i wysoką
autonomię urządzenia. System RFID gwarantuje
prawidłowe dostarczanie atramentu do głowicy
drukującej. Uzupełnianie atramentu jest łatwe
i w razie potrzeby może odbywać się nawet
podczas drukowania.

ZAAWANSOWANY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Intuicyjny interfejs użytkownika —
zintegrowany z oprogramowaniem Asanti w
celu komunikacji dwukierunkowej — wyświetla
podgląd układu, jak również szczegółowe
informacje na temat statusu zadania,
poziomów atramentu, ustawień i wymaganej
konserwacji. Zarządzanie kolejką drukowania
jest łatwe, a zmiany można wprowadzać
nawet w ostatnim momencie. Funkcja
skalibrowanego trybu drukowania pozwala
jednym kliknięciem wybrać do dziesięciu
„schematów materiałów” zawierających
wszystkie ustawienia parametrów dla danego
podłoża. W przypadku drukowania z dwóch
roli, interfejs użytkownika może obsługiwać
podwójną kolejkę w celu jednoczesnego
zadrukowywania obu podłoży.

Sześć konfiguracji
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Wersja ładowana i
rozładowywana ręcznie

Wersja półautomatyczna

• Stół podawczy oraz odbiorczy do zadruku
pojedynczego arkusza lub kilku arkuszy

• Ręczny stół załadowczy, automatyczny
system rozładunku

• Idealny do krótkich nakładów lub drukowania na • Opcjonalna 3-punktowa listwa registracyjna
różnych podłożach
na stole podawczym umożliwia łatwe
i dokładne wyrównanie arkuszy.
• Opcjonalna 3-punktowa listwa registracyjna na
Pozwala to na bardziej precyzyjne
stole podawczym umożliwia łatwe i dokładne
drukowanie dwustronne na cienkich lub
wyrównanie arkuszy. Pozwala to na bardziej
przekrzywionych arkuszach, jak również
precyzyjne drukowanie dwustronne na cienkich
prawidłowe cięcie.
lub przekrzywionych arkuszach, jak również
prawidłowe cięcie, np. tektury falistej na
opakowania.

• Wbudowany mechanizm ciągłego podawania
arkuszy zwiększa wydajność w trybie
drukowania na materiałach sztywnych,
zmniejszając odstęp między dwoma kolejnymi
arkuszami.
Można go rozbudować do wersji
półautomatycznej, automatyki ¾, z trybem
niskonakładowym drukowania z roli na rolę lub
standardowym trybem drukowania z roli na rolę

Można go rozbudować do wersji z trybem
niskonakładowym drukowania z roli na rolę
lub standardowym trybem drukowania z roli
na rolę, a także dołączyć do niego podajnik
ABF.

3
Wersja automatyki ¾ z
podajnikiem automatycznym
(ABF)
• Ręczne ładowanie z automatycznym
wyrównywaniem i transportem do plotera
• Idealne rozwiązanie do mniejszych
nakładów lub w przypadku konieczności
szybkiej oraz wydajnej zmiany różnych
rozmiarów i typów materiałów. Podajnik ABF
przejmuje część zadań operatora, w tym
precyzyjne wyrównanie arkuszy.
Można go rozbudować do wersji z trybem
niskonakładowym drukowania z roli na rolę
lub standardowym trybem drukowania z roli
na rolę

4
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Pełna automatyka

Tryb drukowania z roli na rolę

• Wersja ładowana i rozładowywana
automatycznie

• Unikatowa opcja dla tego typu
wysokowydajnych ploterów przeznaczona
do zadruku dużych nakładów

• Do większych nakładów lub drukowania z
użyciem wielu stosów arkuszy
• Automatyczne drukowanie wielu arkuszy
pozwalające zwiększyć wydajność pracy
• Gdy jeden zestaw arkuszy jest drukowany,
przygotowywany jest kolejny.

• Do drukowania z roli na rolę
lub z roli na arkusz
• Drukowanie z jednej lub dwóch roli
• Możliwość dokowania z roli w
celu łatwego przełączania między
rolami a arkuszami sztywnymi

6
Tryb niskonakładowy
drukowania z roli na rolę
• Do okazjonalnych, małych nakładów lub
drukowania z roli na rolę w trybie jednej roli
• Szybkie przełączanie między trybem
drukowania z roli na rolę a trybem
arkuszowym
Można go rozbudować do wszystkich wersji,
z wyjątkiem pełnej automatyki i wersji ze
standardowym trybem drukowania z roli na
rolę

Możliwość połączenia z ręcznymi stołami
podawczymi/odbiorczymi, podajnikiem ABF i
automatycznym systemem rozładunku

Podajnik automatyczny (ABF)
Podajnik automatyczny to opcjonalna funkcja skracająca czas
przestojów i zwiększająca wydajność drukowania. Ta wersja obejmuje
ręczne ładowanie z automatycznym wyrównywaniem i podawaniem
do drukarki.
• Operator ładuje arkusze i ustawia je względem pinów registracyjnych.
• Piny registracyjne gwarantują
precyzyjne wyrównanie arkuszy,
co jest szczególnie istotne
podczas druku obustronnego.
Oprogramowanie Asanti
automatycznie wybiera
konfigurację pinów na podstawie
rozmiaru arkusza.
• Piny registracyjne chowają się, a rama karetki przesuwa się, aby
wykryć przednią część arkusza. Następnie arkusz przesuwa się do
położenia gotowości i czeka na polecenie załadowania plotera.
Operator może wtedy zacząć ładować następne arkusze.

Idealne dopasowanie: atramenty Agfa
Atramenty Anuvia UV LED firmy Agfa mają certyfikat GREENGUARD
Gold i zostały opracowane specjalnie do drukowania na sztywnych
oraz giętkich materiałach, poszerzając tym samym zakres możliwych
zastosowań. Bez względu na typ podłoża i jego przeznaczenie
gwarantują niezwykłą precyzję i doskonałą przyczepność.

Soczyste barwy, niesamowite efekty
Atramenty Agfa UV charakteryzują się szeroką gamą barw i wysokim
nasyceniem. Pozwalają uzyskać żywe, a równocześnie naturalne
wydruki, które za każdym razem będą zachwycać i inspirować. Co więcej,
plastyczne kolory uzyskane za pomocą tych atramentów przetrwają
nawet najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto
użytkownik może być pewien dokładności odwzorowania kolorów
dodatkowych i neutralnych szarości, a także doskonale jednolitych
powierzchni, precyzyjnego odwzorowania szczegółów i wyjątkowego
odwzorowania odcieni skóry.

Najniższe zużycie atramentu na rynku
Za sprawą opatentowanej przez firmę Agfa technologii drukowania
cienkowarstwowego opartej na wysokim nasyceniu naszych pigmentów,
zaawansowanych algorytmach oprogramowania Asanti oraz doskonale
dopasowanych podzespołach plotera, osiągnęliśmy najniższe na rynku
zużycie atramentu na metr kwadratowy. Nie wpływa to jednak w
najmniejszym stopniu na jakość ani wydajność ploterów Jeti Tauro H3300
LED. Wręcz przeciwnie — pozwalają one uzyskać przyciągające wzrok
wydruki, a jednocześnie nie są obciążeniem dla budżetu.

Zaawansowane drukowanie i zarządzanie bielą
Plotery Jeti Tauro H3300 LED umożliwiają wydajne drukowanie w
kolorze białym z wysoką nieprzezroczystością w wielu trybach, zarówno
na materiałach sztywnych, jak i z roli. Jest to idealne rozwiązanie
np. w przypadku drukowania wielowarstwowego. Atrament stale
krąży w przewodach głównego obiegu atramentu, skąd następnie
jest doprowadzany do głowic drukujących z regulowaną temperaturą.
Ogranicza to znacznie ryzyko wystąpienia niedrożności.

Primer dla zwiększenia energii
powierzchniowej podłoża
Trudne podłoża stanowią wyzwanie pod względem przyczepności
i trwałości wydruku. W takich sytuacjach wystarczy zastosować
primer. Szybko nakładany (równolegle z drukowaniem) primer
zapewnia znakomitą przyczepność na najtrudniejszych podłożach
niechłonnych, takich jak akryl. Może być nakładany jako „wypełnienie”
(cała powierzchnia) lub „maska” (tylko zadrukowane obszary). Primer
utwardzany promieniami UV jest nanoszony w niewielkich ilościach, tak
więc nie ma praktycznie żadnego wpływu na koszt metra kwadratowego
wydruku.

Zgodność z normami branżowymi
Niskozapachowe atramenty Anuvia uzyskały wiele certyfikatów i są
zgodne z szeregiem norm branżowych dotyczących ograniczonego
stosowania chemikaliów wyszczególnionych przez Unię Europejską,
emisji chemicznych i jakości powietrza w zastosowaniach wewnętrznych,
bezpieczeństwa zabawek w zakresie migracji metali ciężkich oraz
ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.

Asanti — dedykowane
oprogramowanie
do projektowania
identyfikacji wizualnej
Plotery Jeti Tauro H3300 LED są obsługiwane za pomocą
nagradzanego oprogramowania Asanti firmy Agfa do druku
wielkoformatowego, które steruje całym procesem drukowania —
od przygotowania, po produkcję i wykańczanie. Oprogramowanie
upraszcza, optymalizuje i automatyzuje możliwie jak najwięcej
czynności, stanowiąc skuteczne rozwiązanie zwiększające wydajność.

Prostota i automatyzacja
IOprogramowanie Asanti Render zawiera najnowszy interpreter Adobe
PDF Print Engine i służy do weryfikacji oraz konwersji zadań, gwarantując
ich płynne i bezbłędne przetwarzanie oraz jednolitą jakość druków.
Ponadto oprogramowanie Asanti Production usprawnia procesy
drukowania za pomocą automatycznego układania i rozmieszczania
zadań oraz automatycznego zagnieżdżania nieregularnych kształtów.
Funkcja automatycznego gromadzenia obrazów pozwala na zebranie
wszystkich grafik dla danego plotera i podłoża oraz optymalne
zagnieżdżenie ich na drukowanym arkuszu lub roli, z uwzględnieniem
liczby kopii oraz spadów.
Oprogramowanie Asanti gwarantuje spójne odwzorowanie barw w
wyniku tworzenia i stosowania profili ICC. W tym celu wykorzystuje
opatentowaną funkcję skalibrowanego trybu drukowania
(CPM), która opiera się na łatwych do skonfigurowania szablonach
produkcyjnych zawierających wszystkie parametry dla danego podłoża
i umożliwiających automatyczne tworzenie zadań. Kalibrowanie i
utworzenie profilu podłoża trwa zaledwie 15 minut, po których można
cieszyć się bezproblemowym drukowaniem z optymalną i powtarzalną
jakością!

Asanti Production Dashboard to oparte na przeglądarce narzędzie do
raportowania umożliwiające sprawdzanie statusu, zużycia atramentu i
materiałów oraz czasu drukowania zadań.
Oprogramowanie Asanti może również obsługiwać drukarki innych
producentów oraz szeroką gamę ploterów tnących. Umożliwia także
integrację opartą na JDF/JMF z wieloma systemami MIS. Aby połączyć
rozwiązania RIP/workflow innego producenta z ploterami Jeti Tauro,
opracowaliśmy oprogramowanie TauroConnect, które przechwytuje dane
z istniejącego systemu i jest odpowiedzialne za monitorowanie, jakość
wydruku i parametry drukowania.

Usługa Web-to-Print
Asanti StoreFront to rozwiązanie
Web-to-Print w chmurze umożliwiające
klientom składanie zamówień online
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa ta pomaga rozwinąć bazę
klientów i w krótkim
czasie zwiększyć
przychody.

Łatwe udostępnianie plików
Plotery Jeti Tauro H3300 LED są doskonale zintegrowane z PrintSphere
— opartą na chmurze usługą firmy Agfa. Pozwala ona ustandaryzować
automatyzację produkcji, ułatwia udostępnianie plików i zwiększa
bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Standaryzacja druku
Nasze kompleksowe i unikatowe oprogramowanie PrintTune do
standaryzacji druków gwarantuje spójność barw i zgodność ze
standardami wewnętrznymi lub standardami branżowymi takimi jak ISO/
Fogra lub G7/IDEAlliance. Korzystając z precyzyjnych pomiarów oraz
zaawansowanych algorytmów analitycznych, pomaga zmniejszyć straty
materiałów, zwiększyć skuteczność procesów i poprawić komunikację
między zainteresowanymi osobami.

Najwyższa wydajność. Najwyższa jakość.
Osiągnij nowy poziom jakości i wydajności drukowania we wszystkich zastosowaniach związanych z
projektowaniem identyfikacji wizualnej. Przekrocz granice obecnych standardów i twórz wyjątkowe wydruki o
żywych barwach z oszałamiającą szybkością. Odkryj z firmą Agfa to, co najlepsze z obu światów. Doskonała jakość
jeszcze nigdy nie była tak blisko.
Wkrocz w nową erę nadzwyczajnej wydajności i jakości, korzystając z rozwiązań drukowania atramentowego firmy
Agfa!

Specyfikacja techniczna — Jeti Tauro H3300
MODELE

JETI TAURO H3300 S LED
•
Jeti Tauro H3300 S LED 6C – 6
kolorów (24 głowice)
•
Jeti Tauro H3300 S LED 6C W8 –
6 kolorów i biel (32 głowice)
•
Jeti Tauro H3300 S LED 6C W6P2
– 6 kolorów, biel i primer
•
(32 głowice)

JETI TAURO H3300 LED 4C OR 6C
•
Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C – 4
kolory lub 6 kolorów (48 głowic)
•
Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C W12
– 4 kolory lub 6 kolorów i biel (60
głowic)
•
Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C
W8P4 – 4 kolory lub 6 kolorów,
biel i primer (60 głowic)

JETI TAURO H3300 UHS LED 4C OR 6C
•
Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C – 4 lub 6 kolorów
(64 głowice)
•
Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C W16 – 4 lub 6
kolorów i biel (80 głowic)
•
Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C W12P4 – 6
kolorów, biel i primer (80 głowic)

Model Jeti Tauro H3300 S LED można
rozbudować do wydajności Jeti Tauro
H3300 LED
WYDAJNOŚĆ
Do 302 m²/h
Do 453 m²/h
MATERIAŁY I SPECYFIKACJA PRACY – ARKUSZE SZTYWNE I GIĘTKIE
Szerokość maksymalna Sama maszyna: 3,34 m
Podajnik, odbierak oraz ABF: 3,30 m
Długość maksymalna Sama maszyna: 4,0 m
Podajnik:
arkusze sztywne: 2,44 m / arkusze giętkie: 2,10 m
Odbierak:
arkusze sztywne i giętkie: 2,44 m
ABF: w połączeniu ze stołami podającymi i odbierającymi: 4,0 m / w połączeniu
z odbierakiem: 2,44 m dla arkuszy sztywnych i giętkich

Format minimalny Sama maszyna: A2: 42,0 cm x 59,4 cm
Podajnik, odbierak oraz ABF: A1: 59,4 cm x 84,1 cm (pionowo)

Do 600 m²/h

Sama maszyna:
4,0 m
Podajnik UHS: arkusze sztywne i giętkie: 2,65 m
Odbierak UHS: arkusze sztywne i giętkie: 2,65 m
ABF: w połączeniu ze stołami podającymi i
odbierającymi:
4,0 m / w połączeniu z odbierakiem: 2,44 m dla arkuszy
sztywnych i giętkich / w połączeniu z odbierakiem UHS:
2,65 m dla arkuszy sztywnych i giętkich
Sama maszyna: A2: 42,0 cm x 59,4 cm
Podajnik UHS, odbierak oraz ABF: A1 – 59,4 cm x 84,1
cm (pionowo)
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Grubość Sama maszyna: min. 0,2 mm – maks. 5 cm, zależnie od materiału
Podajnik, odbierak oraz ABF: min. 0,2 mm – maks. 2 cm, zależnie od materiału
Masa Sama maszyna: 10 kg/m2 równomiernie rozłożone – arkusze: od 200 g/m2
Podajnik, odbierak oraz ABF: 10 kg/m2, maks. 25 kg na arkusz – arkusze: od 200 g/m2
Drukowanie bez Tak, z zastosowaniem papieru zabezpieczającego lub taśm maskujących na pasie
marginesów
MATERIAŁY I SPECYFIKACJA PRACY – ROLL-TO-ROLL
Pojedyncza rola: 3,3 m / podwójna rola: 1,6 m
Szerokość maksymalna Master roll-to-roll
Light roll-to-roll
Pojedyncza rola: 3,2 m
Pojedyncza i podwójna rola: 61 cm
Szerokość minimalna Master roll-to-roll
Light roll-to-roll
Pojedyncza rola: 61 cm
Długość maksymalna Długość pełnej roli (zależnie od całkowitej grubości, średnicy i masy roli)
Pojedyncza i podwójna rola: maks: 2 mm – min.: 0,2 mm
Grubość Master roll-to-roll
Light roll-to-roll
Pojedyncza rola: maks. 2 mm – min. 0,2 mm
Pojedyncza rola: do 700 kg w pełnej szerokości*, montaż na środku osi
Masa maksymalna Master roll-to-roll
Podwójna rola: do 700 kg w sumie (równomiernie rozłożone)
Light roll-to-roll
Pojedyncza rola: do 200 kg na rolę w pełnej szerokości*, montaż na środku osi
* Masa maksymalna zależy od szerokości roli.
Pojedyncza i podwójna rola: 600 mm
Maksymalna średnica Master roll-to-roll
250 mm
zewnętrzna roli Light roll-to-roll
Mocowanie roli Oś pneumatyczna dla gilz o średnicy 76,2 mm (standard) i 152,4 mm (opcja)
Drukowanie bez Tak, z zastosowaniem taśm maskujących na pasie.
marginesów na
materiałach giętkich
MATERIAŁ
Rodzaje materiałów Sztywne oraz giętkie. Szczegółową listę można uzyskać od lokalnego przedstawiciela Agfa.
GŁOWICE DRUKUJĄCE I ATRAMENTY
Głowice drukujące Piezoelektryczna Ricoh MH5420
CMYK + biel i primer
CMYK + biel i primer
Atrament CMYKLcLk + biel i primer
CMYKLcLk + biel i primer
CMYKLcLk + biel i primer
JAKOŚĆ OBRAZU I TEKSTU
Jakość obrazu Rozdzielczość do 1200 dpi
Jakość tekstu Od 4 punktów
WARUNKI W MIEJSCU INSTALACJI
Temperatura 16-25°C
Wilgotność względna 40-60%
INTEGRACJA SYSTEMU RIP/OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRACY
Asanti, StoreFront, PrintSphere, systemy RIP innych firm
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