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 Karibu, de unieke rolprinter

Maak kennis met de tweede generatie printers met state-of-the-artprintkoptechno-

logie voor de hoogste uitvoerkwaliteit die u ooit in UV-rolprinten hebt bereikt.  

En met dezelfde unieke functies die gebruikers zo waarderen, omdat ze het werk 

enorm vergemakkelijken en omdat ze echte concurrentievoordelen opleveren.

Meer efficiëntie

De bediening van de printer is even intuïtief als die van de uitvoersoftware. Met het cas- 

settesysteem is het laden en verwisselen van rollen razendsnel gebeurd. Dankzij de 

Light Box kunt u backprints onmiddellijk en in realtime controleren. Dankzij de Mesh Kit 

is het printen van mesh zonder liner gemakkelijk en fout-loos uit te voeren. En met de 

optie voor recto-verso printen voert u dergelijke pro ducties automatisch  

en veilig uit.

Meer betrouwbaarheid

Het zit in de swissQprint-genen dat Karibu precisie, robuustheid en een lange  

levensduur biedt, en dat hij een uitstekende energie-efficiëntie heeft. Dit betekent  

ook dat de totale bedrijfskosten buitengewoon laag zijn. Bovendien is de be-

schikbaarheid van het systeem zeer hoog door de minimale onderhoudsbehoefte. 

Meer toepassingsmogelijkheden

Door de koele LED-technologie beschikt u over een grote vrijheid bij de materiaal-

keuze. De speciaal ontwikkelde inktset doet er nog een schepje bovenop:  

hij is gemaakt voor rolprinten en overtuigt op het gebied van flexibiliteit, hechting  

en kleurengamma. Dankzij de formulering die Greenguard Gold-gecertificeerd  

is en dus goed is voor de gezondheid en het milieu, kan het drukwerk zelfs in zieken-

huizen worden gebruikt.

Meer kwaliteit

Met Karibu 2 introduceert u een resolutie en kwaliteit die zelfs de meest veeleisende 

klanten perplex doet staan. Hij bereikt 1350 dpi en elke druppel wordt precies  

geplaatst waar het hoort. Voor beeldscherpte en homogeniteit in backlittoepassingen 

of het printen van fine art en foto's. Karibu 2 biedt bovendien nieuwe productie- 

modi met een hogere uitvoer aan de beste kwaliteit.





 Karibu 2 
 De multigetalenteerde rolprinter

Uitzonderlijke functies maken van deze rolprinter het toonbeeld van efficiëntie  

en gebruiksvriendelijkheid. Karibu verwerkt praktisch alle rolmaterialen  

op een precieze en betrouwbare manier en zijn printkwaliteit is uitzonderlijk.

3,4 m

Breedte

Voor enkele en 1,6 m dubbele rollen

1350 dpi

Resolutie

Maximale kwaliteit

212 m²/u 

Productiviteit

Een tennisbaan in 55 minuten

5

Aanvullende kleuren voor CMYK

Grootste diversiteit
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 Karibu S 
 De extra productieve rolprinter 

Hoge doorvoer in topkwaliteit. Dat biedt Karibu S. Met de eenvoudigste bediening, 

hoge betrouwbaarheid en grote veelzijdigheid. Dankzij een uiterst solide basis en een 

uitgebreide uitrusting.

3,4 m

Breedte

Voor enkele en 1,6 m dubbele rollen

1080 dpi

Resolutie

Indrukwekkende resultaten

330 m²/u 

Productiviteit

Verdient zichzelf snel terug

1

Extra kleur naast CMYK

Wat dacht u van wit?
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 Cassettesysteem 
 Voor een snelle en veilige rollenhandling

Binnen enkele minuten en met een paar eenvoudige handelingen kunt u elke rol laden 

en klaarmaken voor het printen. Het wisselen van de ene job naar de andere gaat 

even snel, hoe groot het verschil tussen beide jobs ook mag zijn. Zelfs onervaren ge- 

bruikers kunnen het cassettesysteem probleemloos bedienen: 

Schuif het materiaal op de pneumatische rolhouder, positioneer het in het midden  

en zet het vast. Trek de media vervolgens over de tafel, bevestig hem van voren aan  

de lege kartonnen kern en sluit de cassettes aan beide zijden. Nu hoeven alleen  

nog de print- en materiaalparameters te worden ingevoerd via uitvoersoftware Lory  

en de productie kan beginnen.

De sensoren en regeltechniek in de cassettes zorgen voor de juiste mediaspanning, 

van de eerste tot de laatste strekkende meter. Ondertussen kan de operator  

zich ontspannen, zich aan andere taken wijden of een pauze nemen. Hij kan het  

werk met een gerust hart overlaten aan Karibu.
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 Light Box 
 Voor het controleren van backlit-prints  
 in real time

Backlitproductie is een specialiteit van Karibu. Vooral omdat deze rolprinter, net als alle 

andere swissQprint-machines, een meester is in het nauwkeurig positioneren van  

druppels. Bovendien biedt de printer hoge-resolutie printmodi in verschillende gradaties.

De Light Box is direct naast de printzone geïnstalleerd zodat de kwaliteit van backlits  

snel en efficiënt kan worden gecontroleerd. Als optimalisaties nodig zijn, gaat hierbij weinig 

tijd en materiaal verloren.

De Light Box is in 48 LED-segmenten opgedeeld. Het systeem schakelt precies zoveel 

segmenten in als er nodig zijn voor de gedefinieerde rolbreedte. Mocht er toch  

sprake zijn van overbelichting vanwege het motief, dan zijn de lampen te dimmen.
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 Mesh Kit 
 Voor een schone en efficiënte meshprint

Met Karibu zult u met plezier prints zonder randverlies en dergelijke op transparant 

materiaal aanbieden. De omzetting is namelijk zeer eenvoudig en gemakkelijk uit te 

voeren. De printtafel is uitgerust met een Mesh Kit. Voordat u met het printen start,  

is er slechts één ding dat u moet doen: u moet de print beam van de standaard- naar 

de meshpositie verschuiven.

De Mesh Kit heeft twee papierbanen om overtollige inkt op te vangen. Geen zorgen, 

het papier zal het substraat nooit van onderen vervuilen. Ten eerste is het lichtjes 

verzonken en ten tweede verhardt de opgenomen inkt tijdens het printen. Bovendien 

wordt het papier via de transportband afgevoerd. U hoeft de volle rollen papier  

slechts af en toe te vervangen, op zijn vroegst na de productie van ongeveer 600 lopen- 

de meter productie. Reinigen is niet nodig.
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 Enkele of dubbele rol 
 Voor optimale productiviteit

Karibu voert tot 3,4 meter brede rollen en handelt alle orders met grote precisie en 

betrouwbaarheid af. En het wordt bijzonder interessant wanneer u regelmatig  

smallere rollen tot 1,6 meter verwerkt. U verdubbelt gewoon de uitvoer door twee 

rollen parallel te laden.

Hiervoor beschikt Karibu over een optie met dubbele rol waarmee u naar wens 

identieke of twee verschillende motieven kunt produceren. De sensoren en  

de controller zorgen voor een optimale spanning van de rollen, zodat de dubbele 

productie vlekkeloos verloopt.
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 Optie recto-verso printen 
 Automatische dubbelzijdige productie

Desgewenst print Karibu recto-verso. En uiteraard automatisch. De productie van 

plafondbevestigingen, blockoutbanners, transparante banners en recto-verso affiches 

verloopt betrouwbaar en efficiënt.

Een intelligent camerasysteem stuurt het proces: Het herkent aan de hand van mee- 

gedrukte QR-codes de afbeeldingen die op de achterzijde moeten worden  

geprint en stuurt de informatie door naar het besturingssysteem. Inclusief coördinaten 

zodat de motieven correct zijn uitgelijnd en op elkaar liggen.
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 Multilayer-print 
 Registernauwkeurig drukwerk  
 met meerdere lagen

Print u op raamfolie of andere transparante media? En waar mogelijk met dubbel-

zijdige beeld- en tekstberichten? Dan is de multilayer-modus echt iets voor u. 

Gespiegeld, identiek of verschillend, Karibu zet motieven met meerdere lagen register- 

nauwkeurig op het medium. Problemen met bleed zijn uitgesloten, omdat alle  

lagen in één printbeweging worden aangebracht.

Wit speelt bij multilayer-print een doorslaggevende rol, zoals bij overdruk (kleur + wit) 

of onderdruk (wit + kleur), voor dag- en nachttoepassingen (kleur, wit, kleur)  

of voor drukwerk met vijf lagen (kleur, wit, blocker, wit, kleur). Dit alles is kinderspel 

voor Karibu.
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 Tip Switch-vacuüm 
 Voor moeiteloze vacuümcontrole

Bij het bedienen van het vacuüm voelt u zich gegarandeerd als een virtuoos. Want het 

lijkt wel of u pianospeelt, maar dan met slechts één vinger. Binnen vier seconden 

opent u alle 136 vacuümkanalen door langs de tafelrand over de vacuümschakelaars 

te bewegen (octrooi aangevraagd). Zit de materiaalrol op zijn plaats? Sluit dan  

de kanalen rechts en links van het materiaal weer op dezelfde wijze. Bij dubbele rollen 

natuurlijk ook tussen de banen.

Maskeren behoort tot het verleden. U kunt het vacuüm immers in zeer kleine segmen-

ten in- of uitschakelen om vacuümverlies te voorkomen. Zo kan het vacuüm zijn  

volle kracht ontwikkelen, precies daar waar het nodig is, en het substraat op de juiste 

wijze fixeren. Voor het nodige overzicht is elke schakelaar voorzien van een groene  

en een rode zijde, die aangeven of hij geopend of gesloten is.

Het instellen van de onderdruk verloopt even eenvoudig als de mechanische  

bediening. Via Lory, de uitvoersoftware, die in combinatie met de machinecontroller 

de regelmatige aanvoer van het materiaal garandeert.
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 Lory, de uitvoersoftware 
 Voor intuïtief werken

De uitvoersoftware is intuïtief, logisch en procesgericht opgebouwd. Handige tools en 

features helpen u om productief en efficiënt te werken. Over welke grote vrijheid 

beschikt u wel niet vooraleer u op de startknop drukt. Zelfs instellingen die normaliter 

een nieuw RIP-proces vereisen, zijn nu mogelijk. Via de grafische gebruikersinterface 

houdt u alles overzichtelijk in de gaten.

 

Lory is, net als Karibu, een 100 procent swissQprint-product. Gebouwd en ontworpen  

op basis van tientallen jaren ervaring en geïmplementeerd als een state-of-the-art 

softwareoplossing. Tijdens de ontwikkeling hebben wij nauw samengewerkt met RIP- 

fabrikanten. Daardoor kan Lory worden geïntegreerd met end-to-endworkflows  

en profiteert u ten volle van de procesoptimalisatie.

Lory blinkt uit in degelijkheid en heeft alles mee om succesvol door te groeien in de 

toekomst dankzij de moderne softwarearchitectuur. Dit alleen al is een geweldige 

stimulans voor onze software-engineers om nieuwe marktontwikkelingen op de voet te 

volgen en continu in te zetten op innovatie. Daarom hebt u als gebruiker met deze 

schitterende totaaloplossing sterke troeven in handen voor vandaag en voor morgen.



 Grafische gebruikersinterface

Op de virtuele rol kunt u middels drag-and-drop afdruktaken samenstellen.  

U krijgt voortdurend visuele feedback om de substraten zo optimaal  

mogelijk te benutten. En u blijft flexibel. Wilt u bijvoorbeeld hetzelfde motief  

meerdere malen op een voorgespannen folie aanbrengen of nesten,  

dan bent u bij Lory aan het juiste adres. Zonder een nieuw RIP-proces.

 Statistieken

Lory registreert de hele jobgeschiedenis. De verza-

melde gegevens verschaffen informatie voor opera-

tionele en taakgerelateerde kostprijsberekening,  

zoals inktverbruik, geprinte vierkante meters, printtijd 

per job of tijdsperiode, enz. De bedrijfseconoom  

in Lory ondersteunt u dus ook bij het optimaliseren  

van de waardecreatie.

 Materiaaldatabank

Lory bevat een database van swissQprint-geteste 

materialen. U kunt deze bibliotheek naar eigen inzicht 

uitbreiden met uw eigen assortiment aan materialen. 

Eenmaal geconfigureerd, is al het materiaal steeds 

weer oproepbaar en Lory geeft parameters als media-

spanning, vacuüm en materiaaldikte door aan de 

controller van de machine. Dit verkort de insteltijd en 

garandeert procesbetrouwbaarheid.
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 UV-inkten

Karibu print speciaal voor rolprinten ontwikkelde UV-inkten met een groot gamma  

aan kleuren. Ze zijn flexibel en hechten op alle gangbare materialen: backlitmedia,  

textiel, vinylfolies, banners, mesh, behang en veel meer.

We hechten veel belang aan de milieu-en gezondheidsvereisten in onze inktfor-

mulering. De inkten zijn vrijwel geurloos en daardoor aangenaam om te gebruiken.  

Ze zijn vrij van NVC, een giftige stof, die in vele conventionele UV-inkten zit.

De Karibu-inkt is Greenguard Gold-gecertificeerd. Hiermee voldoet hij aan strenge  

criteria die rekening houden met de veiligheid van kwetsbare mensen zoals  

kinderen, ouderen of zieken. Hierdoor zijn de drukwerken geschikt voor gebruik  

in scholen en instellingen in de gezondheidszorg. Dit is voor u een kans om uit  

te breiden naar nieuwe segmenten.

 Kleuren 
 Er zijn 9 kleurkanalen beschikbaar



 Light-kleuren

Light cyan, light magenta en light black geven huidtinten 

natuurgetrouw weer. Voor de fijnste schakeringen  

en nuances. Ideaal voor fine art-producties die hun naam 

eer aandoen.

Proceskleuren

Inkjet printing is net zo kleurrijk als de wereld om ons 

heen. De CMYK-configuratie, die standaard is op 

swissQprint-systemen, is gemakkelijk uit te breiden. 

Hetzij bij aankoop, hetzij later, wanneer de eisen 

veranderen. U kunt kiezen uit negen kleurkanalen.

 Oranje

Oranje biedt u een breder kleurenspectrum in oranje 

en rode tinten. Zo kunt u allerlei verschillende  

bedrijfskleuren nog nauwkeuriger reproduceren.

Neon

Val op! Neon-yellow en neon-pink geven het  

drukwerk een flitsende look. En onder blacklight  

een fluorescerend effect.

 Wit, vernis

Wit, als grondlaag of bewust alleen toegepast,  

zet accenten op transparante en donkere media. 

Effectvernis, gedeeltelijk toegepast of over  

het gehele substraatoppervlak, levert visuele  

en tactiele belevingen op.
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 Gecertificeerde  
energie-efficiëntie

Alle LED-systemen van swissQprint zijn aantoonbaar 

energie-efficiënt (ISO 20690:2018). Als eigenaar  

kunt u niet alleen rekenen op lage bedrijfskosten,  

maar u bespaart ook op waardevolle energie.

 X-Control

De Karibu-print beam is verstelbaar. Hij kan twee gede fi-

nieerde posities innemen: De standaard- en de meshpositie. 

Bovendien kunnen met kleine verschuivingen feeding 

problemen worden gecompenseerd. En X-Con trol laat een 

op flatbed gelijkende printmodus voor testprints toe –  

materiaal erop leggen in plaats van een volledige rol te laden.

 Rendabele LED-technologie

Curen met LED-lampen is cool. U kunt uw portfolio 

uitbreiden met warmtegevoelige media en zo lucratieve 

markten aanboren. LED-lampen zijn direct te ge- 

bruiken, zonder opwarm- of afkoeltijden. Daarnaast  

zijn ze mechanisch robuust met een lange levens- 

duur. De hoge beschikbaarheid van het systeem en  

de lage onderhoudsbehoefte maken LED dus tot  

een zeer rendabele investering.

 Bijzonderheden 
 Optioneel bij anderen, standaard bij ons



  Volledige controle

Waar in de printruimte de operator zich ook bevindt,  

hij heeft Karibu altijd in het zicht. De beide uiteinden  

van de print beam zijn voorzien van twee statusdisplays. 

Deze geven via lichtbalken m. b. v. verschillende  

kleuren de machinestatus en de procesvoortgang door.

 Consistente printkwaliteit

Grootformaatprinters van swissQprint voldoen aan 

de PSD van Fogra. Ze zijn te integreren in een  

PSD-workflow en leveren een consistente printkwa-

liteit, evenals een natuurgetrouwe kleurweergave.

 Zuinig en milieubewust

Wie met swissQprint werkt, print met een zuiver geweten. 

Geen ozon, de geringe kans op verspilling of uitval  

en het weinige onderhoud staan garant voor een kleine 

ecologische voetafdruk.
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 Seilig voor mens en printproces

Als de foto-elektrische beveiliging iets of iemand detecteert, dan 

vertraagt de printercarriage zijn snelheid. Dit beschermt en 

waarschuwt de operator. Het printproces gaat ondertussen door. 

Zo verliest u tijd noch materiaal.

 Edge protection strips

De roestvrijstalen edge protection strips voorkomen 

headcrashes en machinestilstand door golvende  

of uitrafelende materiaalranden vlak te houden. Zowel 

bij single roll als bij dual roll printing.

 Crash zonder gevolgen

De Crash Sensor Technology voorkomt schade en 

uitval, bijvoorbeeld bij de invoer van te dik materiaal 

of het opkrullen van de randen. De printercarriage 

stopt bij gevaar. Als het probleem is opgelost, gaat 

het printen vanaf dezelfde positie verder.

 Bijzonderheden 
 Optioneel bij anderen, standaard bij ons



 Zuivere snede

Het snijkanaal in de printtafel heeft een duidelijk 

gedefinieerde snijkant. Cutter eruit en eenmaal 

doorhalen. De bedrukte rol wordt netjes afgesneden 

en is klaar voor verdere verwerking en levering.  

De rest kan worden gebruikt voor de volgende job.

 Nauwkeurige druppelplaatsing

Afhankelijk van het materiaal en de omgeving kan er een 

elektrostatische lading ontstaan. Deze wordt echter  

geneutraliseerd door de antistatische eigenschappen van  

de machine, zodat de minuscule inktdruppels precies  

op hun plaats terechtkomen en zo garant staan voor een 

onberispelijk totaalbeeld.

 Verder printen na een crash

Een crash zit, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een  

klein hoekje, zelfs tijdens de laatste metertjes. Geen zorgen!  

M. b. v. de uitvoersoftware kan de operator het printen  

hervatten op exact dezelfde positie waar het proces tot 

stilstand kwam. De job is gered.
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 Technische specificaties

Afmetingen Karibu 2 Karibu S

Printbreedte 3400 mm

Materiaaldikte maximaal 3 mm

Rolbreedte maximaal 3400 mm / dubbele rol 2 × 1626 mm

Rolgewicht maximaal 200 kg / dubbele rol 180 kg per rol

Roldiameter maximaal 380 mm
Pneumatische rolhouder voor 3" core

Uitrusting/opties

Drogen UV-led

Recto-verso printen optie

Optie met dubbele rol 2 × 1626 mm

Cassettesysteem standaard

Light Box standaard

Mesh Kit standaard

Tip Switch-vacuüm standaard

Kleuren

Kleurkanalen maximaal 9

Printkoppen maximaal 18

Printkoppen per kanaal 1 of 2 2

Light cyan, light magenta, light black ✓

Wit ✓

Vernis ✓

Oranje ✓

Neon-roze, neon-geel ✓



Inkten Karibu 2 Karibu S

Geïntegreerde inkttoevoer CMYKcmk, oranje in fles (5 liter) / wit,  
vernis in fles (1 of 5 liter) / neon,  

primer in fles (1 liter)

CMYK in fles (5 liter) / wit in fles (1 of 5 liter)

UV-drogende inkten ✓

Oplosmiddelvrij (geen VOC's) ✓

Greenguard Gold-gecertificeerd1 ✓

NVC-vrij ✓

Systeem voor wittoevoer en onderhoud volledig geautomatiseerd

Binnen- en buitentoepassingen2 ✓

Resolutie

Fysieke printresolutie tot 1350 dpi tot 1080 dpi

Visuele resolutie tot 2540 dpi tot 2160 dpi

Dimensions and weight

Afmetingen (l × b × h) 1,36 × 6,36 × 1,65 m

Gewicht 2000 – 2100 kg (afhankelijk van de configuratie)

Veiligheidsnormen voldoet aan actuele richtlijnen

Installatieomgeving

Elektrische voeding 3 × 400 V, 3L + N + PE (50/60 Hz)
3 × 480 V, 3L + N + PE (60 Hz)
3 × 208 V, 3L + PE (50/60 Hz)

laag energieverbruik conform ISO 20690:2018

Temperatuurbereik +20 °C tot +30 °C

Relatieve luchtvochtigheid 40 % tot 80 % niet-condenserend

¹ Standaardinkten

² Neon: alleen voor binnentoepassingen
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 Van uitstekende afkomst 
 Voor precisie, betrouwbaarheid  
 en een lange levensduur

Grootformaatprinters van swissQprint zijn het resultaat van 100 procent Zwitserse 

ingenieurskunst en machinebouw. En Karibu combineert 20 jaren ontwikkeling met  

de nieuwste technologieën.

Onze routes zijn kort, wat ons de nodige wendbaarheid en slagkracht geeft. Direct 

naast de ontwikkelingsafdeling wordt elke printer met de hand gemaakt.  

In het geval van Karibu is van de ongeveer 2000 losse onderdelen ruim 90 procent 

geproduceerd in Zwitserland.



 Uit één stuk 
 swissQprint biedt een betrouwbare  
totaaloplossing

Elk element van een swissQprint-systeem is afgestemd op het geheel: van de mechani-

sche delen tot de machinecontroller en de uitvoersoftware. Dit realiseren onze  

ingenieurs door nauwe samenwerking. Ons eigen inktlaboratorium vult dit aan door  

te fungeren als loket naar onze inktleveranciers. Zo houden de inkten gelijke  

tred met de ontwikkeling van onze systemen en blijven ze constante prestaties leveren.
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 Thuis over de hele wereld 
 swissQprint is over de hele  
 wereldbol aanwezig

Onze dochterondernemingen en verkooppartners spreken uw taal en ondersteunen  

u bij al uw wensen. Door plaatselijk voorraden aan te houden, bent u verzekerd van 

snelle en betrouwbare levering van verbruiksmaterialen. Alle monteurs doorlopen in 

de hoofdvestiging van swissQprint een grondige opleiding. Zo kunt u rekenen op 

vakkundig onderhoud van uw printer en doelgerichte ondersteuning, bij technische 

problemen maar ook bij vragen over toepassingen.

Bezoek de swissQprint-showroom bij u in de buurt.



Hoofdkantoor/dochteronderneming van swissQprint

Officiële verkoop- en servicepartner
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Technische wijzigingen voorbehouden Exacte weergave van de kleuren in de afbeeldingen kan niet worden gegarandeerd. Grafische afbeeldingen  
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