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N
a europejskim rynku poligra-
ficznym firma Fujifilm jest od 
lat dobrze znana i powszechnie 
szanowana jako wiodący do-

stawca płyt oraz producent wysokiej 
jakości komercyjnych i wielkoformato-
wych produktów inkjetowych.

Nie wszyscy w Europie jednak 
wiedzą, że firma Fujifilm ma równie 
silne dziedzictwo w technologiach 
tonerów, a opracowane przez nią dla 
tego segmentu produkty są od dzie-
sięcioleci powszechnie stosowane 
w regionie Azji i Pacyfiku. W 2021 r., 
wraz z wprowadzeniem na wybranych 
rynkach maszyny tonerowej Fujifilm 
Revoria PC1120, europejskie firmy 
poligraficzne po raz pierwszy miały 
możliwość zainwestować w maszynę 
tonerową zaprojektowaną, dostarczo-
ną i obsługiwaną przez Fujifilm.

W ciągu ostatnich 60 lat firma Fuji- 
film rozwinęła wiodącą na świecie 
wiedzę specjalistyczną w zakresie 
technologii tonerowych, obejmujących 
wysokowydajne tonery EA-Eco, a tak-
że laserowe systemy obrazowania, 
utrwalania i pasowania. Fujifilm to 
również ekspert w zakresie algoryt-
mów rastrowania i technologii umoż-
liwiającej osiągnięcie niezwykle gład-
kich przejść tonalnych. Oferuje sze-
roki zakres możliwości na finishingu. 
Wiele z wymienionych powyżej tech-
nologii jest najlepszych w swojej 
klasie, co przekłada się na wiodącą  
w branży wydajność przemysłowych 
maszyn drukujących. Firma Fujifilm 
rozwinęła również znaczną wiedzę 
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tonerowa Fujifilm

specjalistyczną w zakresie usług 
online, które ułatwiają tworzenie do-
kumentów i zarządzanie nimi, a także 
w zakresie technologii druku popra-
wiających jakość przekazywanych 
informacji.

Firma Fujifilm zbudowała też roz-
ległą sieć centrów badawczo-roz-
wojowych i produkcyjnych, głównie 
w Japonii, gdzie prowadzone są  
badania, prace rozwojowe i produkcja 
wszystkich systemów produkcyjnych 
firmy opartych na tonerach. 

W 1962 r. powstało Fuji Xerox – 
przedsięwzięcie realizowane początko-
wo wspólnie z firmą Xerox. W 2001 r. 
f irma – w następstwie objęcia  
w niej 75% udziałów – stała się spółką 
zależną Grupy Fuji, a od 2019 r. w cało-
ści należy do Fujifilm (100% udziałów). 
Nowa firma, obecnie nazywana FUJI-
FILM Business Innovation, stworzyła 
nową gamę monochromatycznych i ko-
lorowych systemów drukujących, które 
są sprzedawane na całym świecie pod 
marką Fujifilm „Revoria”. 

Wiodące dziedzictwo technologiczne 
firmy Fujifilm w druku tonerowym, 
wraz z gruntowną znajomością za-
równo druku offsetowego, jak i cy-
frowego, gwarantują dostarczenie na 
rynek przemysłowych maszyn dru-
kujących zapewniających najwyższą 
niezawodność i najlepszą wydajność 
w branży. Maszyny te łączą w sobie 
wysoką prędkość druku, doskonałą 
elastyczność wykończenia, unikal-
ną w branży ilość tonerów (barw) 

i uszlachetnienia oraz – co oczy-
wiste – doskonałą jakość druku.  
Firma ma ambitny plan wprowadzenia 
na rynek w ramach tej serii nowych cy-
frowych maszyn tonerowych, wykorzy-
stując też inne technologie ze swojego 
portfolio, w szczególności przełomo-
we możliwości maszyn inkjetowych.  
 

O maszynie Revoria Press PC1120
• Niezwykle wszechstronna i wydaj-

na, wyposażona w sztuczną inteli-
gencję i technologię automatyzacji.

• Sz ybkość produkc j i  120 st r. 
A4/min, niezależnie od gramatury 
podłoża przy znakomitej jakości 
w wysokiej rozdzielczości 2400 x 
2400 dpi.

• Unikatowa kombinacja opcji poda-
wania i wykańczania, zapewniająca 
wyjątkową elastyczność, by móc 
realizować przeróżne zlecenia.

• Wiodąca w branży gama barw  
i uszlachetnień, w tym możliwość 
wydrukowania w jednym przebiegu 
maszyny pracy 6-kolorowej z dwo-
ma dodatkowymi – oprócz barw 
CMYK – tonerami specjalnymi, ta-
kimi jak złoty, srebrny, bezbarwny, 
biały czy różowy.

• Maszyna Revoria Press PC1120 
jest dostępna w Polsce, Niem-
czech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, 
Portugalii, Szwajcarii i Czechach.

http://www.fujifilmrevoria.com/

Zupełnie nowa maszyna Revoria Press PC1120 wykorzystuje wieloletnią fachową wiedzę firmy Fujifilm
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