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Acuity LED 3200R 
Velkoformátová tiskárna Acuity LED 3200R, kterou si nedávno pořídila společnost CeWe Color, a.s., 
je již druhou UV LED tiskárnou z produkce společnosti Fujifilm, kterou tento leader na trhu fotoknih 
a zpracování a tisku fotografií v nejrůznějších podobách používá ve své pražské centrále.
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Pokud jde o zpracování a tisk fotografií, výrobu fotoknih 
a produkci nejrůznějších předmětů, kde hlavní roli 
hrají fotografie, je společnost CeWe Color, a.s., jednou 
z nejzvučnějších evropských značek. Na českém trhu působí 
od roku 1990, tedy již 28 let, a pravděpodobně mnozí jsme 
za ty roky využili služeb firmy při vyvolání filmů a výrobě 

fotografií. V současnosti je jedním z bezkonkurenčně 
nejžádanějších produktů CEWE FOTOKNIHA, kterých 
celý koncern vyrábí přes 6 milionů ročně, a celkem jich 
už bylo vyrobeno přes 50 milionů. Ale to zdaleka není 
vše, ve výrobním programu dále najdeme celou řadu 
aplikací fotografií, jako jsou textilní foto dárky, kalendáře, 

velkoformátové tisky nebo fotoobrazy.
Do své rozlehlé pražské centrály si společnost 

CeWe Color, a.s., nejprve pořídila menší model 
Acuity LED1600, který rychle nalezl uplatnění 
nejen při tisku na rolové materiály (např. 
samolepící fólie, strukturované tapety), ale i při 
potisku forexových desek.

Acuity LED1600 se v praxi dobře osvědčila, 
stejně tak se během dodávky, instalace a 
poprodejní péče o zákazníka jako velmi dobrý 
partner ukázala i dodávající společnost Fujifilm, 
a tak, když se v CeWe Color, a.s., začali poohlížet 
po produkční tiskárně v segmentu super-wide 
pro tisk zejména rámované produkce, byla 
Acuity LED 3200R, díky výbornému poměru 
ceny a výkonu, logicky horkým favoritem.
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Tiskové hlavy nejnovější generace s nativní velikostí kapky 
jen 7pl obsahují 1 280 trysek, tisknou variabilní velikostí 
kapky a v 8 úrovních šedi. Acuity LED 3200R je vybavena 
novým systémem Nozzle Check Unit (NCU). NCU je 
schopen automaticky určit konkrétní problémovou trysku 
a pokusí se ji ihned vyčistit. V případě, že čištění nepomůže, 
bude tryska označena za defektní a automaticky nahrazena 
sousedícími funkčními tryskami. Systém tak bez nutného 
zásahu operátora zvyšuje produktivitu tisku, hlavně ale také 
jeho reálnou kvalitu.

Technologie UV LED generuje jen nízké odpadní teplo, 
což významně prodlužuje životnost lamp na více, než 
5 000 hodin. Potiskovaný materiál není během tisku ani po 
tisku nadměrně tepelně zatěžován, a díky tomu lze tisknout 
i na média, které jsou na teplo extrémně citlivá, a jinými 
technologiemi je lze potisknout jen s obtížemi, nebo vůbec.

Ve společnosti CeWe Color, a.s., je nyní 
Acuity LED 3200R používána zejména 
pro tisk grafiky pro rámovanou produkci. 
Tiskárna je provozována pod ripem Caldera. 
V rámci prodejní podpory zajistila společnost 
Fujifilm přesnou kalibraci a vytvoření profilů 
na média, která jsou v CeWe Color, a.s., 
pro tisk obrazů používána. Součástí instalace 
a předání tiskárny bylo důkladné porovnání 
výtisků se vzory barevnosti. To je nezbytné 
vzhledem k velmi přísným standardům 
kvality a barevnosti produkce, které v CeWe 
Color, a.s.,platí. I v tomto srovnání tiskárna 
prokázala perfektní kvalitu a díky tisku přes 
optimalizované profily tisk vyhověl všem 
požadavkům na jedničku.
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Acuity LED 3200R ve společnosti
CeWe Color, a.s.

Tiskárna je specializována na tisk z rolí. Již ve standardní 
konfiguraci je možný tisk z jedné, nebo ze dvou rolí materiálu, 
na každou z rolí lze tisknout jiný motiv a každá z rolí může 
mít navíc i jinou šířku. Speciální konstrukce posunu média 
umožňuje i tisk na tenké rolové materiály, které mají jinak 
sklony k vytváření vlnek a k nerovnoměrnému posunu.

V základním provedení je tiskárna osazena dvojicí CMYK 
inkoustů, a v této podobě také dosahuje nejvyšší možné 
rychlosti tisku až 110 m2/hod. Konfiguraci je možné rozšířit 
na provedení se sedmi kanály (CMYK Lc, Lm a W), nebo 
na systém osmi kanálů doplněním o bezbarvý lak. K tiskárně 
jsou dodávány inkousty Fujifilm Uvijet LF, které proti 
konkurenci vykazují viditelně lepší denzitu a velmi živé tisky 
se silným pokrytím.



Acuity B1
Vysoce výkonná UV tiskárna 
ve formátu B1

Zlomová novinka a jediná svého druhu. V současné 
době není na trhu tiskárna s podobnými parametry, 
výkonem a kvalitou tisku, jako je Acuity B1, 
novinka společnosti Fujifilm. Zajímat bude 
poskytovatele digitálního tisku, ale i ofsetové 
tiskárny, zejména pokud potiskují plasty, 
a v neposlední řadě i sítotiskové a průmyslové firmy.

Acuity B1 je velmi rychlá UV tiskárna, pracující na plochý 
materiál do formátu B1 do tloušťky až 10 mm, rychlostí až 
200 výtisků za hodinu, což tiskárně propůjčuje neuvěřitelně 
univerzální využití pro tisky a možnost vyrábět s vysokou 
přidanou hodnotou. Acuity B1 je vyráběna ve společnosti 
Inca, stejně jako osvědčené a úspěšné stroje OnSet (jejichž 
konstrukcí je inspirována). To je zárukou vysoce kvalitní 
a robustní mechanické konstrukce tiskárny. Tiskárna může 
být dodána dle přání zákazníka v konfiguraci pro manuální, 
poloautomatickou, nebo i plně automatickou manipulaci 
s potiskovaným materiálem. Archový a deskový materiál může 
mít tloušťku až 10 mm a hmotnost až 3 kg. Arch je během 
tisku uchycen na vysoce přesném zónovém vakuovém stole.

Klíčové komponenty, které zajišťují špičkovou kvalitu 
tisku a vysoký tiskový výkon, tedy tiskové hlavy a inkousty, 
pocházejí od Fujifilmu. Acuity B1 je jako zatím jediná 
tiskárna osazena kombinací nových špičkových tiskových 
hlav Fujifilm Dimatix QFR7 a inkoustů Uvijet KX. Výhodou 
je, že všechny klíčové komponenty jsou vyráběny firmami 
ze skupiny Fujifilm, a tak díky úzké spolupráci mohly být 
vlastnosti a parametry hlav, inkoustů a vytvrzovacích lamp 
vzájemně vyladěny pro maximální kvalitu i rychlost tisku.

Tiskové hlavy Dimatix jsou známé pro svou 
nekompromisní spolehlivost, dlouhou životnost, 
kvalitu tisku a vysoké tiskové výkony. 
Hlavy Dimatix QFR7 pracují 
s proměnnou velikostí 
kapky 
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o minimální velikosti 7pl, což umožňuje tisknout vysoce 
jemné detaily, jako 4 bodové písmo, a také velmi jemné 
barevné přechody, precizní i při pohledu zblízka. Speciální 
konstrukce trysek zvyšuje hranovou ostrost detailů a 
zabraňuje jemnému rozstřiku na kraji kapky. Tisk probíhá v 
rozlišení 960 dpi a kvalitou se prakticky vyrovná ofsetu.

 
Acuity  B1 obsahuje funkci automatického čištění trysek, 

a případné nefunkční trysky během tisku automaticky 
vyřadí a mapuje na jejich místo tisk funkční tryskou. 
Zatímco u běžných tiskáren nefunkční trysky způsobí 
viditelné artefakty, výtisk z Acuity B1 je i při výpadku trysek 
bezchybný a čištění zabírá zlomek času, který je potřeba 
u konkurenčních technologií, což zvyšuje produktivitu tisku.

Inkousty Uvijet KX jsou vysoce pigmentované se širokým 
barevným gamutem. Tiskárna produkuje jasné a živé barvy, 
a přesahuje gamut, dosažitelný ofsetovým tiskem. To mimo 
jiné umožňuje s výhodou kombinovat výstupy z Acuity B1 
s výtisky z ofsetového stroje. Inkousty byly vyvinuty speciálně 
pro požadavky POP a dalších navazujících segmentů. Nabízejí 
proto vynikající vlastnosti i v následném zpracování výtisku. 
Velmi rychle se vytvrzují, mají výbornou adhezi k širokému 
spektru materiálů, vynikající odolnost proti poškození při 
následné manipulaci, výborně snášejí další operace, jako je 
řezání a ohýbání. Jsou doporučeny pro interiéry i exteriéry, 
kde dosahují běžnou životnost výtisku 2 roky.

Acuity B1 využívá unikátní duální vytvrzovací systém, 
sestávající z LED diod, které jsou umístěny přímo u tiskových 
hlav, a následujícího UV tunelu s klasickými lampami. LED 
diody zajišťují první okamžitou a vysoce přesnou fixaci 
kapek inkoustu na médiu. Systém dávkování energie je 
přesně vyladěn tak, že zajistí vysokou ostrost tisku, a zároveň 
umožňuje volbu mezi lesklým nebo matným vzhledem tisku. 
Možnost řídit pouhou změnou vytvrzení vzhled produktu 
od matného povrchu až po lesklý tisk je funkčnost, dostupná 
výhradně u tiskáren Fujifilm. Navíc, použitím LED diod se 
v této fázi významně snižuje tepelné namáhání materiálu. 

Finální vytvrzení pak nastává během průjezdu výtisku 
UV tunelem, umístěným před vykladačem.

Acuity B1 
je velmi výkonná 

tiskárna v populárním 
formátu B1, určená pro 

tisk  malonákladových zakázek 
ve vynikající kvalitě. Ostré detaily a text 

i jemné barevné přechody poskytují tisky 
 vizuálně zcela srovnatelné s ofsetovým tiskem. Zároveň 

si uchovává všechny výhody digitálního tisku, jako je zejména 
možnost tisknout zakázky bez dalších nákladů ihned po obdržení 
dat a rychle a ekonomicky tisknout i velmi malé náklady.



Acuity Ultra
Výkonná tiskárna s výjimečnou 
kvalitou tisku pro exteriérový 
i interiérový tisk

Novinka v segmentu super-wide tiskáren vstupuje 
razantně na trh. Acuity Ultra tiskne v téměř 
fotografické kvalitě, kterou od takto široké 
tiskárny rozhodně nečekáte, navíc s vysokou 
rychlostí až 236 m² za hodinu a při překvapivě 
nízkých nákladech na provoz.

Acuity Ultra je tiskárna mnoha superlativů. Ve své třídě 
jde o cenově nejefektivnější tiskárnu - s výjimečně vysokou 
kvalitou tisku, vhodnou i pro interiérový tisk s krátkou 
pozorovací vzdáleností, širokým barevným rozsahem, vysokou 
rychlostí tisku a nízkou spotřebou inkoustů.

Acuity Ultra je rolová tiskárna, dostupná ve dvou variantách 
se šířkou role 3,2 m a 5 m, přičemž je možné tisknout 
současně na dvě, respektive tři role, a to na každou roli jiný 
motiv. Maximální tisková rychlost závisí na šíři tiskárny, verze 

v šířce 3,2 m dosahuje až 181 m²/h, verze v šířce 5 m tiskne 
dokonce maximálně 236 m²/h. Role mohou mít hmotnost 
až 400/600 kg a potiskovat lze materiály v tloušťce od 0,1 
do 2 mm. Tisk různých motivů na jednotlivé role usnadňuje 
velmi intuitivní a přehledné grafické rozhraní na ovládacím 
počítači. Pokud jde o RIPy, je tiskárna dodávána volitelně 
s RIPem Caldera nebo Colorgate.

Tiskárna nabízí výjimečnou, téměř fotografickou kvalitu tisku. 
Zásluhu na tom mají špičkové tiskové hlavy s minimální 
velikosti kapky 3.5 pl a tiskem v úrovních šedi. Na šířce hlavy 
cca 100 mm je umístěno 2 656 trysek, a to tiskárně dává 
možnost tisku v rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi. K dispozici 
jsou konfigurace se šesti nebo osmi kanály, osazené 
inkousty s lehkými odstíny CMYKLcLm nebo navíc i s bílým 
inkoustem jako CMYKLcLmWW.

Vozík s tiskovými hlavami je na rozdíl od většiny 
konkurenčních konstrukcí poháněn lineárním motorem, 
který zvyšuje rychlost tisku, ale zároveň zajišťuje vysoce 
přesné umístění kapek na substrát, aby bylo plně využito 
vysoké rozlišení tiskových hlav. Podobně kvalitní je i zbývající 
konstrukce tiskárny, která je založena na robustním 
svařovaném ocelovém rámu.

Vytvrzování inkoustů obstarávají výkonné konvenční 
UV lampy, které zajistí dostatek energie pro vytvrzení i při 
maximálních rychlostech. Aby se minimalizoval tepelný 
vliv, je Acuity Ultra osazena vodou chlazeným vakuovým 
stolem, který jednak umožňuje přesnější tisk při vysokých 
rychlostech, a navíc díky chlazení umožňuje bezproblémový 
tisk i na tenká média a média, citlivá na teplo, kde by jinak 
docházelo k tvorbě vlnek nebo jiného poškození média. 
Pro kontrolu během tisku je k dispozici duální prosvětlovací 
systém. Díky velmi dobré registraci je Acuity Ultra perfektní 
i pro oboustranný tisk.

Acuity Ultra pracuje s inkousty Uvijet GS. Uvijet GS 
byly vyvinuty speciálně pro aplikaci v této super-wide 
tiskárně a poskytují velmi vysokou denzitu a široký barevný 
gamut i při použití velmi malého množství inkoustu(na 
médium stačí nanést tenké vrstvy inkoustu), a to i při 
tisku backlitových aplikací. Špičkové pigmenty a disperzní 
technologie Micro V, vyvinutá společností Fujifilm pro jemné 

a rovnoměrné rozptýlení pigmentů, dodávají inkoustům 
Uvijet GS vynikající barevný gamut i adhezi na nejširší 
spektrum médií, bannerů, blueback i backlit papírů, 
samolepicích vinylů, backlit filmů, látek a mnoha dalších. 

Fujifilm má v segmentu super-wide tiskáren tradičně 
velmi silné postavení. Po úspěchu tiskáren Uvistar přichází 
kvalitativně zcela nová třída. Acuity Ultra nabízí kvalitu 
tisku vysoce překonávající ostatní konkurenční UV tiskárny, 
a srovnatelnou s nejlepšími water-based tiskárnami. Díky 
tomu je vhodná i pro náročné interiérové aplikace a tisky 
produktů pro špičkové klienty třeba z oblasti fashion nebo 
luxusního zboží. Současně ale poskytuje velmi vysoký tiskový 
výkon při nízkých nákladech na provoz.

21Ročník_2018_03

03_18_Acuity Ultra

FUJIFILM


