
A solução
mais avançada
do mercado
para impressão
direta em rolo



Desenvolvida com base em anos de experiência em impressão 
digital, a Kornit Presto oferece a solução mais compreensiva e 
versátil, para todo o tipo de impressões.

Esta solução inovadora de impressão em rolo com um único
passo é capaz de produzir impressões espetaculares em minutos, 
através do seu mecanismo rápido de cura. Este sistema é facilmente 
operado por uma pessoa, e pode ser utilizado com várias velocidades.
Comece com o que melhor se adequa a si, e atualize consoante
o crescimento do seu negócio. Avance para a Kornit Presto
e aumente drasticamente o seu desempenho sem 
comprometer a qualidade do produto �nal.

 A sustentabilidade importa
 Com zero consumo de água, sem poluição de água, e a sua tinta

dedicada NeoPigment Robusto, com Eco-Passport e GOTS aprovado, 
a Kornit Presto é o único processo de impressão em rolo realmente 

A Kornit Presto venceu o prémio iF de design.
O design foi inspirado pela natureza, em particular nas colinas,
o que é facilmente visível quando se olha para a máquina, mesmo a 
longas distâncias.
O design único alia-se à incomparável facilidade de uso, �abilidade
e melhor capacidade de alimentação, que permite uma fácil
alimentação de qualquer tecido. 

A Kornit Presto imprime numa ampla variedade de tecidos,
incluíndo sintéticos, naturais, misturas, tricotados, entre outros. 
É fácil fazer Impressão-para-corte, e permite-lhe alcançar novas barreiras 
de e�ciência e detalhe, poupando assim tempo, espaço e esforço!

sustentável e responsável.

 Design vencedor de prémios 

 

 Enfrente qualquer tecido
 

Tipo de Tinta Tinta Kornit à base de água NeoPigment TM Robusto
+ agente de �xação (FOF)

Cabeças de Impressão 
Largura de Impressão Até 

Por Con�guração
 cm

Peso kg
Requisitos de Energia 
Cores para Configuração Básica

/ V, /  Hz, A, Trifásico+N+GND kW
Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Vermelho, Verde

Transporte do Material Sistema de transporte de alta precisão
Sistema de Alimentação do 
Tecido 

Desenrolador axial com largura de tecido ajustável
e mecanismos de tensão

Espessura Máxima do Tecido  mm
Largura Máxima do Rolo  cm
Diâmetro Máximo Externo do Rolo  cm 
Peso Máximo do Rolo  kg
Ar Comprimido  -  bar/ ≤ .  m /min
Estufa MCS- Sistema de Cura Modular 

Compatível com qualquer software RIP

metros

Presto Presto S
Modo de
Impressão Resolução Modo de

Sistema m Jarda Jarda/hr /hr m /hr /hr

Mais Rápido
Qualidade
Produção
Qualidade
Produção
Qualidade
Produção
Qualidade
Produção

Rápido

Standard

Saturado

Alimentador Impressora EnroladorEstufa
Oferta da Formação do Cliente

Especi�cações Técnicas



Velocidade -  m / h o r a    



O conjunto de tintas de pigmento com 
melhores resultados de lavagem e fricção
O conjunto de tintas NeoPigment Robusto traz melhores 
 resultados a si e aos seus clientes 

   Imprima para durar com melhor resistência
à lavagem e fricção. Durabilidade ideal para 
 as indústrias de bebé, faça você mesmo e moda.

   A rapidez UV possibilita a exposição exterior,
perfeita para decoração de casa.

  Responde aos difíceis desa�os da indústria
com uma grande variedade de tecidos e uma
extensa gama de aplicação.

  Desfrute de uma paleta de cores alargada e 
uma grande coberturas de cores.

Mantenha a sua produção “verde”Expanda a oferta do seu negócio

   Em conformidade com os standards da 

indústria. Eco-Passport e GOTS aprovado. 

   Pegada de carbono reduzida por metro

quadrado impresso. 

   Mantenha um ambiente de produção seguro, 

sem desperdício de água e sem uso de

substâncias perigosas. 

Optimize as suas operações

   Aumente a sua produtividade, em conformidade
com as normas mais restritas do mercado!

   Uma tinta que requer pouca manutenção, com 
um excelente comportamento de estabilidade
que aumenta o tempo de produção da máquina.

   O mecanismo de cura melhorado permite  
a ligação física e química num curto período de
tempo, produzindo um produto �nal num 
espaço de minutos. 

   Sem necessidade de outros procedimentos técnicos
ou químicos (pré ou pós-tratamento). 



CoserCortar
Imprimir
e Secar!PadrãoDesign

Tradicional: Impressão têxtil

SecagemLavagemVaporização

Mistura
de cores

Produção
de Quadros Estampar Secagem

Outro tipo de impressão têxtil:

Lavagem SecagemVaporizaçãoSecagemImpressãoSecagemPré-Tratamento

Kornit Presto:

Imprime e Seca!

Kornit Presto 
Permite a Produção em Formato Micro-Fábrica

IMPRIMA  
PARA DURAR
MAIS RÁPIDO
QUE NUNCA!



 

www.kornit.com

The products mentioned in this brochure may be protected by one or more patents in the U.S. and elsewhere. The data in this document was valid at the time of publishing, and is 

 Israel Tel: + . . .  Email: kornit@kornit.com

Kornit Digital Americas Toll Free: +   Tel: +   Email: KDAM-info@kornit.com

Kornit Digital Europe GmbH Germany Tel: + . . .  Email: KDEU-info@kornit.com

Kornit Digital  Hong Kong Tel: +   Email: apac@kornit.com

Kornit Digital  Shanghai, China . Tel: + . . .  Email: apac@kornit.com

Uma solução. Possibilidades infinitas.

* Entregue com 6 meses de garantia

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

Acessórios
Upgrades e muito mais!

Tinta e consumíveis
Tinta ecológica NeoPigment™ para
vários tipos de tecido

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


