
 Digitální parciální UV lakování & „horká ražba“ fólií
 Potisk archu o rozměru A4 až 364 x 1040 mm

MGI JETVARNISH 3DS  
& iFOIL-S
SPecifikAce

Dejte volný průchod své fantazii a kreativitě a nabídněte svým zákazníkům přidanou hodnotu, kterou ocení každý 
koncový uživatel. S JETVARNISH 3DS zušlechtíte své tiskové výstupy tak, aby ohromily a přitáhly pozornost. Aplikace 
parciálního laku nebyla nikdy jednodušší, stačí definovat místa, která chcete zvýraznit či aplikovat 3D efekt a stroj 
JETVARNISH 3DS nanese parciální lak pomocí Konica Minolta inkjetových hlav. Tedy vše bez složité přípravy a díky UV 
technologii okamžitě vytvrzené a připravené na další zpracování. Navíc je celý proces digitální, takže každý výtisk může 
mít jedinečný design. Lak lze nanést přímo na výtisk z ofsetu či zalaminovaný výtisk a jako jediný stroj i přímo na výstup 
z digitálního tonerového stroje. Společně s modulem pro „horkou ražbu” fólií se výtisky okamžitě promění ve skutečné 
originály.

+



SPECIFIKACE MGI JETVARNISH 3DS & iFOIL-S 

VAŠE BENEFITY SE STROJEM  
JeTVARNiSH 3DS & ifOiL-S

VýHODY DIGITáLNíHO zpRAcOVáNí

– ideální pro malé a střední zakázky 
– rychlá příprava k tisku
– žádné tiskové desky
– vyžaduje pouze digitální masku pro 

pátou barvu
– široký rozsah médií

KONIcA MINOLTA TISKOVé HLAVY

– exklusivně pro MGI technologii
– originální Konica Minolta  

piezoelektrické tiskové hlavy
– vytiskne jakoukoli linku od tloušťky  

0,5 mm 

pARcIáLNí LAK OFSETOVéHO A 
DIGITáLNíHO VýTISKu

– lakování přímo na toner bez laminace
– lakování na ofset s nebo bez laminace
– přesný soutisk s automatickou korekcí
– rychlé a jednoduché nastavení vhodné 

především do prostředí digitálního 
tisku

INLINE uV LED VYTVRzOVáNí, ŠETRNé 
NA ŽIVOTNí pROSTŘEDí

– vytvrzování pomocí vestavěných LED
– výtisky jsou okamžitě po výjezdu ze 

stroje suché a připravené
– nevytváří žádný ozón ani teplo díky 

LED technologii
– nízká spotřeba elektrické energie

 VARIABILNí TLOuŠťKA LAKu

– lze upravit dle přání zákazníka
– maximální 3D efekt: 100 µm
– minimální tloušťka (na zalaminovaném 

povrchu): 15 µm
– minimální tloušťka (přímo na toner):  

30 µm



SPECIFIKACE MGI JETVARNISH 3DS & iFOIL-S 

VAŠE BENEFITY SE STROJEM  
JeTVARNiSH 3DS & ifOiL-S

VOLITELNě TISK VARIABILNícH DAT

– čtečka čárových kódů volitelně
– pro tisk variabilních dat
– pro UV parciální lakování bez nutnosti 

manuálního ovládání

ŠETRNý K ŽIVOTNíMu pROSTŘEDí

– lak je v uzavřeném/cirkulujícím 
systému

– žádné zbytky laku
– žádné čištění mezi zakázkami 
– žádný odpad mezi zakázkami 
– redukce papíru, laku i elektrické 

energie

SOFTWARE JAKO SOučáST STROJE

– řízení zakázek za chodu stroje
– funkce opakované zakázky
– obrazový editor
– katalog tiskových podkladů
– výpočet ceny zakázky včetně  

exportu dat
– intuitivní ovládání
– šetří čas i peníze

RAŽBA FóLIí VARIABILNícH DAT

– rychlé nastavení stroje
– pro personalizovanou ražbu fólií
– vysoká flexibilita
– na vystupy z ofsetu i digitálu

SENzOR pRO AuTOMATIcKý SOuTISK

– 2x kamera ve stroji
– korekce pro přesný soutisk za chodu 

stroje pro každý arch
– korekce v případě vyosení archu za 

chodu stroje 

VYSOKá pRODuKTIVITA S JEDNíM 
pRůcHODEM STROJEM

– rychlost tisku až 2 298 archů A3/
hodinu s tloušťkou  laku 15 µm (2D)

– 1 624 archů A3/hodinu s tloušťkou 
laku 30 µm (3D)

– 812 archů A3/hodinu s tloušťkou  laku 
60 µm (3D)

– 513 archů A3/hodinu s tloušťkou  laku 
100 µm (3D)



SPECIFIKACE MGI JETVARNISH 3DS & iFOIL-S 

spEcIfIKAcE - jEtVArnIsh 3Ds

Technologie tisku  MGI exklusivní inkjet tisková jednotka 
 Drop-on-Demand (DoD) technologie
 piezoelektrické tiskové hlavy vyvinuté a vyrobené   
 společností Konica Minolta
 jednoprůchodový tisk
Tloušť ka laku Záleží na tiskové předloze, použitém laku a typu   
 povrchu média, tloušťka laku je proměnlivá 
 na laminovaném povrchu: 15 μm – 100 μm   
 na toner a natíraný papír: 30 μm – 100 μm
produkční rychlost 2D:
 Až 2 298 A3 archů/hodinu (15 µm)
 3D: 
 Až 1 624 A3 archů/hodinu (30 µm)
Soutisk plně automatická náložková hrana na levé straně
 systém pro automatické seřízení soutisku pomocí   
 MGI Arc s optickou detekcí vytištěných značek
 soutisk s přesností ± 200 μm
Formáty Min. 210 x 300 mm
 Max. 364 x 1020 mm
 Max. potisknutelná šířka 355 mm
Tloušť ka médií Min: 135 g/m2 a současně ne méně než 150 μm před  
 tiskem a laminací
 Max: 450 g/m2 a současně ne více než 450 μm před  
 tiskem a laminací
 Motorizované nastavení výšky tiskových hlav
Média potisk většiny lesklých či matných natíraných papírů,  
 vrstvených papírů, pVc a další materiály s uzavřeným  
 povrchem  
 parciální 3D lakování na většinu digitálních výtisků bez  
 nutnosti laminace či jiné povrchové úpravy
uV lak 3D lak dodávaný v 10 litrovém balení
Velkokapacitní nakladač nakladač umožňuje práci až s 30 cm materiálu
 3 000 archů při 135 g/m2

Velkokapacitní vykladač Vykladač umožňuje práci až s 30 cm materiálu
 3 000 archů při 135 g/m2 
Dráha papíru 100 % rovná dráha papíru
 podtlakové podávání papíru
 systém rozfuku papíru
 Detekce dvojitého naložení
 Inline LED vytvrzování
 Archy s parciálním lakem mohou být okamžitě použity  
 pro další zpracování bez nutnosti dalšího sušení či  
 vytvrzování

 
 

Systém pro ovládání Dedikovaný pc + dotyková obrazovka + klávesnice/myš;
 Ethernet 10/100/1000 Bt (rj 45)
 nahraný balíček softwarů
 Komplexní řízení zakázek
 Aplikace pro výpočet ceny zakázky před tiskem  
 (spotřeba laku) 
 software pro editaci tiskových podkladů pro rychlé  
 změny před tiskem
Údržba & vzdálený servis Denní údržba stroje zabere 10 minut 
 Většina produkce je automatizovaná
podpora Automatický čistící systém
 Doba mezi zapnutím stroje a produkcí je  
 maximálně 10 minut
 Vzdálený servis pomocí vestavěné kamery (vyžaduje  
 vysokorychlostní internet)
panel pro ovládání Integrovaný uživatelsky přívětivý LcD dotyková   
 obrazovka
Volitelně Druhá tisková jednotka (brzy dostupná):
 Druhá tisková jednotka pro zvýšení 3D efektu 
 a produktivity systému, až 200 μm 
 Volitelný tisk variabilních dat:
 Kompletní systém zahrnuje rIp, čtečku čárových dat  
 a MGI software pro automatizaci spárování výtisků  
 a předlohy pro parciální lakování
Rozměry 4,25 (5,50) x 1,06 x 1,80 metrů
(D x Š x V) 1 metr prostor okolo celého stroje
Váha ± 1 400 kg 
požadavky  7,5 kW (32 A); 220–240 V– 50/60 hz;    
na elektroinstalaci 2x cEE/Ip44 32A (1p+n+E)
provozní prostředí teplota: 18 - 30°c
 relativní vlhkost: mezi 30 a 50% (bez kondenzace par)
Respekt  Lak je v uzavřeném/cirkulujícím systému
k životnímu prostředí Žádné zbytky laku, žádné čištění mezi zakázkami,   
 žádný odpad mezi zakázkami, žádné tiskové desky
 redukce papíru, laku i elektrické energie
 nevytváří žádný ozón ani teplo díky LED technologii,  
 nízká spotřeba elektrické energie

spEcIfIKAcE - ifOIL-s 

produkční rychlost Až 2 298 A3 archů/hodinu 
 (nebo 20 metrů/minutu) 
Formáty Min. 210 x 300 mm
 Max. 364 x 1020 mm
Oblast pro aplikaci fólie 335 x 1000 mm
Tloušť ka materiálu  Min: 135 g/m2 a ne méně než 150 µm  
 před tiskem a laminací
 Max: 450 g/m2 a ne více než 450 µm
 před tiskem a laminací
Materiály  Většina matných a lesklých laminovaných povrchů  
 s nebo bez vodou ředitelného lakování, vrstvený papír,  
 plast, pVc
 Většina výtisků z digitálních tiskáren bez laminace  
 či lakování 
 
 
 

 
 
Role fólie standardní dutinka: 1” - Min./Max. šíře: 10/36 cm 
 400 metrů délka (průměr) 
 Až 2 role dohromady na jednom držáku  
 3” dutinka je volitelné příslušenství
Ražba Od 15 do 100 mikronů   
 Od 15 do 200 (volitelně) mikronů
Kompatibilita Online modul, který se připojí k jEtVArnIsh 3Ds
Rozměry (D x Š x V) 2,09 x 1,24 x 1,80 m 
Váha ± 850 kg
požadavky  7,5 kW (32 A); 220–240 V– 50/60 hz;    
na elektroinstalaci 2x cEE/Ip44 32A (1p+n+E)
Volitelné Vysokokapacitní vykladač pro vyložení papíru až do  
 výšky 60 cm
 Držák na 3” dutinku
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Technická specifikace

Základní rozměr archu je A3, pokud není uvedeno jinak
1) s další volitelnou částí
2) rychlost se mění s použitými parametry tisku
3) potvrzená kompatibilita s tonerem KM

 – specifikace a příslušenství je založeno na informacích z doby přípravy a tisku tohoto materiálu a může se měnit bez dalšího upozornění 
 – Konica Minolta nezaručuje správnost všech cen a specifikací
 – Všechny produkty a značky mohou podléhat registrovaným ochranným známkám

Konica Minolta Business Solutions czech, spol. s r.o.  zákaznická linka: 841 777 777  info@konicaminolta.cz  www.konicaminolta.cz


