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 Lista positiva
do GOTS V4

 CONFIANÇA
EM TÊXTEIS

Testado para substâncias nocivas  
de acordo com o Oeko-Tex Standard 100   

A única 
solução para
impressão em 
rolo com um 
só passo

Impressão Têxtil  Tradicional :

secagemlavagemvaporização
Mistura
de cores

produção
de quadros estampar secagem

Outras Impressões Digitais: 

Pré-tratamento secagem secagemlavagemvaporizaçãoimpressão secagem

Kornit Allegro:

Clique 
Imprimir!

   

Sem pré nem 
pós-tratamento  

A impressão rolo a rolo tradicional é um processo  
longo e dispendioso, que exige imensa mão de 

obra e produz muitos resíduos químicos poluentes.

O nosso sistema patenteado de 
significa que os fluidos

de fixação são aplicados através das cabeças de 

Fixação Instantânea 
(Fixation on the Fly – FOF)

impressão por jato de tinta, diretamente no 
tecido. Como resultado, etapas como pré e pós-

-tratamento são eliminadas.

Isso significa um processo de trabalho
sustentável, com significativa redução de

equipamentos, tempo e custos de mão de 
obra.Impressão Têxtil 

Tradicional:
Outras Impressões
Digitais:

Um fornecedor. Uma solução. Sem complicações.

Sistema de impressão
Soluções para todos os tipos de 
negócios, independentemente da 
sua escala ou localização

Acessórios
Alimentadores com vários
tamanhos, complementos 
e muito mais

Tinta e consumíveis
Conjunto de tintas 100% 
ecológicas, para todos os
tipos de material

Suporte global
Serviços e suporte em 
diferentes línguas

Preparação do ficheiro, controlo das
cores, impressão e análise

Aplicações
Formação básica até nível
avançado, suporte, 
I&D para aplicações
inovadoras



algodão poliéster

Lavagem ISO  C  A S @ c

Lavagem ISO  C  C S @ c

Fricção a seco (ISO  X )

Solidez à luz – Teste de Xenon 
(ISO -BO )

- -

   aitnarag ed ona 1
Contratos opcionais pós-garantia

Gráfico de  veloc id ade –  impressões/hora

processo 100% sustentável, a Kornit Allegro é a maneira mais rápida 
Do ficheiro ao tecido finalizado em apenas 6 minutos e além de um

e económica de iniciar as impressões em tecido.

 Ideal para moda, fatos de banho, tecidos domésticos  e mais!  

 Sem pré nem pós-tratamento!
 

elimina a necessidade de um processo de pré-tratamento externo 
O sistema patenteado de fixação instantânea (FOF) da Kornit

 Sem pós-tratamento – o sistema de impressão sem água e com 
tinta não tóxica elimina processos químicos e contagiosos

 Tudo o que precisa é de um único operador e um pequeno 
espaço para possibilidade infinitas

 Um único conjunto de tintas para qualquer tipo de tecido 

 A maior gama de cores na indústria da impressão rolo a rolo

 O menor custo de operação na indústria da impressão digital em 
tecido
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Tipo de tinta Tinta à base de água Kornit NeoPigmentTM Intenso + FOF

Cabeças de impressão Spectra Polaris com recirculação, 64 cabeças, 7 canais 
de cores + 1 canal FOF

Largura da impressão até 180 cm / 70.8 in

Velocidade de impressão até 200 m²

Modos de impressão Vários modos de impressão, de 400 a 1200 DPI

Modos de impressão 
recomendados

em 6 passagens com entrelaçado

Peso kg lb

Requisitos de alimentação 110/220V, 60/50 Hz, 40A, 3F+N+T 25kW

Cores Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Vermelho, Verde, 
Cinza

Transporte do tecido Sistema de transporte com correia adesiva de alta 
precisão

Sistema de alimentação 
de tecido 

Sistema de reversão axial com ajuste para largura de 
tecido e mecanismos de tensão

Espessura máx. do rolo 15 mm / 0.59 in

Largura máx. do rolo  cm / .  in

Diâmetro externo máx. do 
rolo

 cm / .  in

Peso máx. do rolo  kg / .  lb

Ar comprimido  -  bar/ ≤ .  m /min

Secador Estufa de Secagem (incluída na solução Allegro)

A solução completa de impressão da Allegro:

Alimentador Impressora EnroladorEstufa de Secagem
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Solidez da cor


