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Mais da Kornit: 

www.kornit.com
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 Lista positiva
do GOTS V4

 CONFIANÇA
EM TÊXTEIS

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

Plataforma 
de impressão 
industrial com 
os melhores 
níveis de 
  qualidade e
     velocidade

   

O processo de impressão 
em 3 passos:

Pré-tratamento integrado  
patenteado da Kornit 

  Elimina a necessidade de processo 
de pré-tratamento externo

  Imprime em vários tipos de tecido, 
qualquer tamanho de peça, 

combinação de cores e 
aplicação.

Clique  
‘Imprimir’

Coloque  
a peça

Seque 
e envie!

Avalanche
Platform

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
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% mais opções
de cores  
   

 Até  peças por hora
 Para moda, recriação 
de logos, desportos e 
licenciamentos

A única solução com
discharge + 
branco no mercado 

 Até  peças por hora
 Excelente textura
  Para as indústrias de roupas 
e moda

A solução industrial 
com o melhor  
custo-benefício  

 Até  peças por hora

Plataforma Kornit Avalanche:
Quatro máquinas diferentes para ir de encontro às necessidades do seu negócio

O processo de 
impressão mais 
rápido 

 Até  peças por hora

Cabeças de impressão  cabeças  cabeças  cabeças  cabeças

Resolução máxima de impressão  dpi  dpi .  dpi .  dpi 

Canais de tinta  cores CMYK + Branco  cores CMYK + Branco + Discharge  cores CMYK + branco  cores CMYKRG + Branco

Produção máxima* Peças claras: 
Peças escuras: 

Peças claras: 
Peças escuras: 

Peças claras: 
Peças escuras: 

Peças claras: 
Peças escuras: 

Sistema de humidificação Opcional – pode ser adquirido como 
complemento

Opcional – pode ser adquirido como 
complemento Integrado Integrado

Sistema de bateria de apoio N/D N/D Integrado Integrado

*Medido no modo de impressão de Alta 
Produtividade, impressões em tamanho  
A4/hora, com pré-tratamento incluído

Recipientes de tinta 
NeoPigmentTM

Sistema de tinta em grosso com 
capacidade para recipientes de 
tinta de  e  litros

Área de impressão Até  x /  x  cm 

Materiais 
imprimíveis

Algodão, Poliéster, Mistura de 
Algodão e Poliéster, Lycra, 
Seda, Couro, Jeans, Linho, 
Lã, entre outros

Sistema operacional Windows 

Dimensões  X  X 
 X  X  CM

Peso máximo Aproximadamente  kg /  lb  

Requisitos  
de energia

/  VAC, /  Hz 
 fases, W+N+PE

Pressão de Ar 
Comprimido

 –  bar (  –  psi) regulado 

Condições de 
operação

°C- °C / . °F- °F 
Humidade: % - % 

A principal plataforma de impressão industrial direta 
em peças, oferecendo a produção mais rápida e a 
maior qualidade do mercado em impressão de peças de 

do mercado industrial.
todos os tamanhos. São os sistemas mais avançados

 Impressão superior em qualquer tipo de material, 
incluindo peças claras e escuras

 Sem necessidade de fluidos de pré-tratamento 
e prensa térmica

 Processo sustentável e tinta 
biodegradável que atendem aos padrões 
mais rígidos da indústria

 Imprime simultaneamente em 2 alimentadores 
(desenho patenteado de ponte dupla) 

 
dos diferentes tipos de negócio

 A solução perfeita para a crescente necessidade 
de produção

 Sistema de humidificação integrado, gerando uma 
impressão espetacular e consistência na produção

 Procedimentos de manutenção completamente 
automatizados, gerando um fluxo de trabalho suave 

Garantia total de 1 ano  
Opção de extensão de contrato de garantia

G r á fi c o  d e  v e l o c i d a d e  –  i m p r e s s õ e s / h o r a

Funciona com o patenteado

Avalanche
Platform


