
INTERIOJET
Solução de impressão a jato de 

tinta altamente eficiente para 

superfícies laminadas

A InterioJet 3300 é um sistema de jato de tinta à base de água multi-

pass para impressão em papéis usados para decoração, como pisos 

laminados e móveis.  



Novo facilitador de negócios
A InterioJet irá acelerar a adoção da impressão digital no mercado de superfícies laminadas, pois é uma solução econômica para tiragens de 

produção curtas a médias.

A combinação do InterioJet de uma inicialização rápida e um alto grau de versatilidade permite que os fabricantes de painéis laminados imprimam 

internamente tiragens curtas ou médias. Ele também permite que as impressoras de rotogravura mudem da produção analógica para a digital. Graças 

à InterioJet, elas podem atender a demanda do mercado de decoração através da entrega just-in-time e designs personalizados. Ao mesmo tempo, 

esta solução digital também permite reduzir seus estoques e, portanto, capital de giro.

Robusto e confiável

Construído nas plataformas de impressão premiadas da Agfa, a InterioJet 

pode imprimir em dois rolos de cada vez – cada um com uma largura de 

até 1570 mm e um peso de até 700 kg.

Designs ilimitados

A InterioJet supera as limitações da rotogravura, uma vez que não 

é limitado pelo comprimento do cilindro ou da sala de tintas (ink 

kitchen) – permitindo assim a impressão de designs múltiplos 

e padrões não repetitivos. Ele permite que você imprima 

designs diferentes e personalizados para cada pedido.

O poder do InterioJet
 9 Solução econômica para tiragens curtas e médias de produção decorativa laminada

 9 Padrões complexos e estampas totalmente personalizadas. Sem limites para a criatividade do designer

 9 Qualidade de impressão brilhante e consistente combinando com os perfis de cores da indústria de laminados

 9 Projetado para produtividade e facilidade de uso

 9 A produção de impressão pode ser combinada sem esforço com vários processos de impregnação e laminação 

Mais de 150 anos de experiência em imageamento

Há mais de 150 anos, a Agfa (sediada em Mortsel, Bélgica) tem sido pioneira nas áreas em que atua. Hoje, somos um líder global em tecnologia 

de imageamento e soluções de TI. Desenvolvemos, fabricamos e comercializamos sistemas integrados – consistindo em hardware, software e 

consumíveis perfeitamente combinados – para a indústria de impressão, o setor de saúde e aplicações industriais específicas. 

Nosso negócio de impressão atende a uma grande variedade de indústrias, que vão desde impressoras comerciais, de jornais e impressoras offset de 

embalagens até empresas de impressão a jato de tinta de sinalização e mostradores para pontos de venda a indústrias onde a impressão a jato de 

tinta torna-se parte do processo de fabricação.



Qualidade de impressão de última geração

A InterioJet alcança qualidade de impressão brilhante e consistente. 

Ele se destaca por seu contraste superior e nitidez, com saturação 

combinando com as cores decorativas típicas da indústria.

Baixo custo de propriedade

Com a InterioJet, fornecedores de superfícies laminadas agora têm uma 

solução econômica que integra provas, tiragens de produção médias 

e curtas em um único sistema. Comparado aos métodos convencionais 

de impressão analógica, como rotogravura, ou aos sistemas de impressão 

a jato de tinta de passagem única, o custo de investimento da impressora 

é muito atraente.

Além disso, a InterioJet se destaca pela combinação de alta qualidade 

de impressão e baixo consumo de tinta. O último resulta da alta força 

de cor das tintas, juntamente com algoritmos de economia de tinta 

inteligentes e baixos requisitos de manutenção da impressora. 

Desempenho excepcional

A InterioJet é projetada para operação 24 horas por dia, 7 dias por 

semana com uma qualidade de impressão consistentemente alta.

Eficiente e fácil de usar

O sistema de levantamento robusto da InterioJet ajuda o operador a 

carregar facilmente dois rolos de até 700 kg cada. O sistema de 

manutenção automática garante que o equipamento esteja sempre 

pronto para iniciar a impressão. No lado da saída, um sistema de 

rebobinagem com roletes de escova garante o rebobinamento sem 

rugas do papel decorativo impresso. Graças à unidade de manutenção 

automática, os operadores não precisam sujar as mãos. A interface 

de usuário intuitiva fornece detalhes sobre o status do trabalho e os 

níveis de tinta. Ela também alerta os operadores quando a manutenção 

é necessária para que o desempenho do equipamento esteja sempre de 

acordo com o padrão.

Treinamento e suporte de classe 
mundial, em qualquer lugar que 
você precisar

Ao comprar uma solução Agfa, seus operadores 

serão treinados diretamente pela Agfa. O módulo 

de treinamento certificado pela Agfa permite 

que eles dominem o sistema e ganhem um 

entendimento completo dos aplicativos de forma 

rápida.

Tem alguma pergunta ou encontrou um problema? 

Nossos experientes técnicos de serviço e 

especialistas em aplicação em todo o mundo estão 

prontos para ajudar.



InterioJet 
Ótimos recursos para qualidade de impressão 

de alto nível e facilidade de uso

INTERFACE INTUITIVA DO USUÁRIO

O design de software avançado – que 

é integrado ao fluxo de trabalho Asanti 

da Agfa para comunicação bidirecional 

– fornece uma visualização do layout, 

bem como detalhes sobre o status dos 

trabalhos, níveis de tinta, configurações 

e manutenção necessária. Gerenciar a 

fila de impressão é fácil e até mesmo 

mudanças de última hora são possíveis.

UNIDADE DE MANUTENÇÃO 

AUTOMÁTICA

A limpeza automática da 

cabeça de impressão garante 

uma operação consistente.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO ROBUSTO

Pode manusear rolos de até 700 kg.

SISTEMA ERGONÔMICO DE 

FORNECIMENTO DE TINTA

Recipientes grandes permitem impressão 

ininterrupta por muito tempo. As 

etiquetas RFID orientam o operador 

para reabastecer o tanque de tinta 

corretamente. O reabastecimento 

pode ser feito durante a produção.

CONTROLE DE TRANSPORTE DE MATERIAL

O operador pode controlar o vácuo e 

os rolos com um pedal fácil de usar.

SECADOR INFRAVERMELHO DE CARBONO

Uma estação de aquecimento 

infravermelho móvel controla com 

eficiência o teor de umidade do material 

de acordo com os padrões industriais.



SISTEMA VAIVÉM DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O vaivém da cabeça de impressão é equipado com cabeças de impressão 

de última geração e sensores de segurança para evitar colisões. Seu 

movimento altamente preciso e suave permite um posicionamento 

preciso da gota.

PRODUÇÃO EM DUAS VIAS

A produção em duas vias de até 340 m²/h permite a 

impressão de diferentes designs em paralelo. A impressão de 

via independente permite tiragens longas e curtas ao mesmo 

tempo.

TINTAS DE PIGMENTO À BASE DE ÁGUA

As tintas à base de água altamente 

pigmentadas (CRYKlk) com a tinta vermelha 

exclusivamente formulada da Agfa 

minimizam o metamerismo e são ideais 

para os processos de laminação padrão.

ZONAS DE TENSÃO SECIONADAS

A tensão do material é controlada 

dinamicamente para evitar qualquer 

deformação do papel decorativo 

durante o processo de impressão, bem 

como para garantir um rebobinamento 

firme e reto.

ROLETES DE ESCOVA

O módulo de manuseio de materiais 

usa escova e roletes de contato para 

garantir um rebobinamento sem 

rugas.



Parceria com a indústria de laminados

Ao desenvolver a InterioJet, não apenas ajustamos a tinta, a impressora e o software perfeitamente uns aos outros, mas também cooperamos 

estreitamente com os parceiros da indústria para garantir que a impressora corresponda totalmente aos requisitos específicos dos produtos finais e 

se encaixe perfeitamente com os processos existentes (analógicos) de fabricação de laminados industriais.

Tintas à base de água combinadas
Seguindo a abordagem de componentes combinados da Agfa – que 

garante o alinhamento preciso dos sistemas de impressão, software 

de fluxo de trabalho e tintas – desenvolvemos tintas pigmentadas à 

base de água dedicadas para a InterioJet.  

Consistente e confiável

Estas tintas ecológicas foram criadas para altas resoluções de 

impressão. Elas são resistentes à luz e usam os mesmos pigmentos da 

impressão decorativa analógica para fornecer metamerismo mínimo. O 

método patenteado que substitui o pigmento magenta por um pigmento 

vermelho garante que a InterioJet corresponda às decorações de madeira 

feitas com rotogravura. Além disso, as tintas da InterioJet oferecem alta 

constância de cores, de modo que haverá apenas diferenças de cor 

limitadas observáveis quando visualizadas sob diferentes fontes de luz.

As tintas da InterioJet são caracterizadas por sua excelente 

confiabilidade de jato, que garante o posicionamento preciso dos 

pontos e bicos sem bloqueio em todos os momentos. Além disso, a 

consistência lote a lote das tintas é excelente e elas têm longa  

vida útil.

Totalmente compatível com a produção 
industrial de laminados

As tintas da InterioJet foram criadas 

especificamente para atender aos requisitos 

dos processos padrão de impregnação 

e laminação de melamina utilizado na 

produção de pisos e móveis.

Saiba mais sobre as tintas à base de água da 

Agfa



Desenvolvido pelo software de fluxo de trabalho Asanti
A InterioJet é controlado pelo software de 

fluxo de trabalho Asanti da Agfa, que aumenta 

o desempenho e a produtividade do sistema 

ao controlar, simplificar e automatizar todo o 

processo de impressão, desde a pré-impressão 

até o acabamento. A integração abrangente 

do Asanti para manuseio de arquivos, 

gerenciamento de cores e pré-processamento 

garante trabalhos suaves e sem erros.  

Ajustado para renderização 
de imagem decorativa

O Otimizador da InterioJet é um 

módulo Asanti que foi projetado 

especificamente para impressão 

decorativa e apresenta algoritmos de 

imageamento especiais para otimizar 

imagens decorativas 

e para garantir o 

gerenciamento 

de cores entre tecnologias. Renderizações adicionais permitem o 

processamento simultâneo de vários arquivos grandes. 

Gerenciamento de cores

A precisão da cor é fornecida pelo gerenciamento de cores engenhoso, 

mas fácil de usar. Usando o recurso Modo de impressão calibrado, o 

novo material pode ser calibrado e traçado em menos de 15 minutos, 

após o qual os novos perfis podem ser usados para garantir a qualidade 

de impressão.

Manter o consumo de tinta baixo

Os algoritmos de imageamento inteligente do Asanti ajudam a limitar o 

consumo de tinta e, consequentemente, a reduzir os custos e o impacto 

ambiental.

Insight em sua produção

O Painel Asanti Production baseado na web fornece uma visão quase 

em tempo real de sua produção em execução. Ao resumir os trabalhos e 

relatar as quantidades de impressão, uso de material e volumes de tinta, 

ele permite que você gerencie sua produção de forma otimizada.

Fácil compartilhamento de arquivos

A InterioJet integra-se facilmente com o PrintSphere baseado em 

nuvem, que permite que as empresas de impressão automatizem seus 

fluxos de trabalho, simplifiquem e acelerem o compartilhamento de 

arquivos e colaborem sem esforço com os clientes – enquanto mantém a 

transferência e o armazenamento de dados seguros e protegidos.

Conectividade de terceiros

O Asanti se integra sem esforço com módulos de software não-Agfa 

(CAD/CAM) usados na indústria de impressão decorativa para combinar 

com as gravuras o mais próximo possível.
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Especificações técnicas

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO

Tecnologia de impressão Impressora jato de tinta digital

Tecnologia de cabeça de 
impressão

Piezo

Resolução de impressão 635 x 1200 dpi

Tecnologia de 
aquecimento

Aquecimento CIR

Jumbo rolete a rolete Via dupla independente

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

Tipos de material Papel decorativo digital, papel base revestido ou 
papel base tratado com primer

Largura do material 610-1570 mm (24,02-61,81 pol.)

Tamanho do núcleo do 
rolete

3 pol. (opcional de 6 pol.)

Diâmetro externo máximo 
do rolo

850 mm (33,46 pol.)

Peso máximo da bobina 700 kg (1543,24 lb)

Espessura do material 70-95 g/m² (0,23- 0,31 oz/ft²)

PRODUTIVIDADE

Via dupla 340 m²/h (3660 pés²/h)

TINTA E PRIMER

Tecnologia de tinta Tinta pigmentada à base de água

Conjunto de tintas Ciano, vermelho, amarelo, preto, preto claro 
(CRYKLk)

Resistência à luz Escala de lã azul 7

Primer Primer à base de água

Processamento 
de pedidos de 
impressão 

Sua loja de impressão via internet Gerenciamento de lojas e pedidos
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O cliente visita 
a loja de 
impressão

O cliente encomenda uma 
impressão de madeira ou 
mármore

Todos os pedidos 
são montados no 
StoreCenter e 
transferidos para 
a Asanti 
Production

O Asanti StoreFront combina 
diferentes pedidos

Opção de impressão via internet:  
Pedidos on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana
A InterioJet pode ser complementado pelo abrangente serviço de impressão via internet da Agfa. Como uma solução de impressão via internet baseada 

na nuvem, o Asanti StoreFront irá ajudá-lo a expandir sua base de clientes e aumentar sua receita. O processamento de pagamento automatizado e a 

preparação de impressão sem erros garantem que novos trabalhos estejam prontos para impressão rapidamente e com o mínimo de intervenção do 

operador.

DIMENSÕES E PESO DO EQUIPAMENTO 

Dimensões do sistema 
(desbobinador + 

impressora + secador + 
rebobinador)

(L x P x A)

8,5 x 7,5 x 2,5 m (27,89 x 24,61 x 8,20 pés)

Peso do sistema 10.400 kg (22.928 lb)

CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA PRODUÇÃO DE QUALIDADE

Temperatura 18-26 °C (64-79 °F)

Umidade relativa 35-75%

Grau de poluição II ou melhor

ENERGIA

Impressora Trifásico + terra (sem neutro) 400 V ou 480 V 
50/60 Hz
Corrente máxima 26 A

Secador em linha Trifásico + terra 400 V ou 480 V 50/60 Hz
Corrente máxima 32 A

Jumbo rolete a rolete Trifásico + terra 400 V ou 480 V 50/60 Hz
Corrente máxima entrada rolete a rolete lado 3 A
Corrente máxima saída rolete a rolete lado 3 A

SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA RIP/FLUXO DE TRABALHO

Fluxo de trabalho de ponta 
a ponta

Complemento de decoração Asanti Production e 
de laminados

Gerenciamento de cores Módulo de gerenciamento de cores Agfa 
integrado

Impressão via internet 
(opcional)

Asanti StoreFront baseado em nuvem integral e 
ferramenta de comércio eletrônico
Arte gráfica baseada em nuvem PrintSphere, 
ferramenta de biblioteca de design

CERTIFICADOS

Aprovado CE e NRTL


