9330 - Špecifikácia
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Umbilical Ø 15.5 mm / 0.61 in.
Minimum radius of curvature:
static = 100 mm / 3.9 in.
dynamic = 115 mm / 4.5 in.
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Priemer Ø 15,5 mm / 0,61 palcov
Minimálny polomer zakrivenia:
statické = 100 mm / 3,9 palcov
dynamické = 115 mm / 4,5 palcov
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Tlačové možnosti

Ďalšie vlastnosti

•
•
•
•
•

• Hmotnosť: 18,5 kg
• Extrémne flexibilný 3 metrový kábel
• Tlačiareň z nerezovej ocele
• Ochrana proti prachu/vlhkosti: krytie IP55
• Bez použitia stlačeného vzduchu
• Pracovná teplota: 5° až 40°C podľa typu atramentu
• Vlhkosť: 0% až 90% bez kondenzácie
•	Elektrické napájanie: 100 - 120 V alebo 200 - 240 V s automatickým
prepínaním; kmitočet 50/60 Hz; príkon 34 W

Tlačová hlava s 1 tryskou
Hlava G (rozlíšenie tlače: 71 dpi)
Až 4 riadky tlače
Rýchlosť tlače: až 4,4 m/s
Maximálna rýchlosť (pri výške znaku 7 bodov)
- 0,60 m/s (rozteč 0,036 mm pre 4 riadky)
- 1,01 m/s (rozteč 0,036 mm pre 4 riadky)
• Veľkosť fontu od 5 do 24 bodov
• Výška znaku: od 1,8 do 8,6 mm
•	Veľký výber znakov (latinské, arabské, cyrilika, grécke, japonské, čínske,
hebrejské, kórejské …)

Príslušenstvo

Činnosť

•	Podpora tlačiarne: stojan (nerezový alebo hliníkový), stôl alebo držiak na stenu
•	Fotobunka
•	Enkóder
•	Svetelná signalizácia (24 V)

• Knižnica správ (až 1000 správ)
• Veľký výber jazykov k ovládaniu tlačiarne (výber z 31 jazykov)
• Farebný dotykový displej
• Maximálny počet znakov za sekundu: 2083
•	
Výstup na obrazovke: on/off, hladina spotrebného materiálu, aktuálny čítač
tlače
• Informácia o pomoci a údržbe na obrazovke
• Programovateľné vypnutie
• 2 uzatvorené inteligentné kartridge s objemom 0,75 L
•	
Rýchle pripojenie/odpojenie príslušenstva (fotobunka, kóder, alarm, vstup/
výstup)
• Pripojenie: Ethernet / RS-232

Voľby
• Súprava na pretlak v tlačovej hlave (potrebný prívod vzduchu)
•	Autonómna súprava k pretlaku v tlačovej hlave (nie je potrebný prívod
vzduchu)

Vue arrière
Rear view

Vue arrière
Rear view

9330 | Označte svoju budúcnosť
Kontinuálna inkjet tlačiareň
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Vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu alebo špecifikácie našich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.
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Redefine the possiblesm
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Zabezpečte si budúcnosť kvalitným značením, navždy.
Všestranný inkjet, ktorý rastie s Vašou firmou

Model 9330 Vás podporuje od prvého okamžiku a
prispôsobuje sa rastúcej produkcii. Dôveryhodný
partner s tým, ako sa menia Vaše potreby,
poskytuje najlepšie a najspoľahlivejšie riešenie
značenia za konkurencieschopnú cenu.

Vaše výzvy
• Nájdenie nákladovo efektívneho riešenia
značenia, ktoré sa môže vyvíjať podľa vašich
kapacitných potrieb
• Tlačiareň, ktorú je ľahké inštalovať, používať a
vykonávať pravidelnú údržbu vlastnými silami
• Vždy zabezpečiť kvalitné kódy, a to i po dlhej
dobe odstávky

Jednoduché nastavenie

Nákladovo efektívny, najlepší výkon
v svojej triede

• Jednoduchá inštalácia
Vďaka robustnej konštrukcii IP55 z plne
nerezovej ocele je možné umiestniť kdekoľvek.

• M6 inteligentný atramentový modul all-inone beží viac ako 8 000 hodin*
Bez požiadavky na údržbu

• Jednoduché spustenie
Automatický systém čistenia tlačových hláv
uľahčuje rýchle a jednoduché spustenie.
Stačí zapojiť a začať tlačiť, a to i po týždňoch
skladovania.

•K
 onzistentná kvalita kódov, bez ohľadu na

• Jednoduché použitie
Systém inteligentného spotrebného materiálu
nevyžaduje žiadne nastavenie a predchádza
nákladným chybám obsluhy.

• Nízke TCO náklady
Vďaka hydraulickému systému najnovšej
generácie sa znížila spotreba riedidiel až o
50%**.

• Jednoduchá údržba
Atramentový modul M6’ je možné vymeniť za
menej ako 6 minut bez znečistenia okolia.

• Ponuka atramentu bez MEK odstraňuje
problémy spojené s dovozom spotrebného
materiálu.
MEK-free atrament za štandarnú cenu
zjednodušuje zásobovanie, dodržiavanie
predpisov a otázky bezpečnosti.

Naše riešenie
Vytvorené pre základné a stredne náročné
prevádzky. Tlačiareň 9330 ponúka unikátnu
flexibilitu zabezpečujúcu vyvíjajúce sa potreby
tlače a zabezpečí kvalitné kódovanie na viac ako 8
000 hodín výroby*.

Kľúčové výhody
• Vďaka modulárnemu dizajnu Intelli’Swap je
zmena atramentového modulu ale-in-one M6’
taká jednoduchá, že trvá menej ako 6 minút.
• Špeciálne vyvinuté portfólio Intelli’Ink
zabezpečuje optimálny výkon zariadení a
flexibilitu pri kódovaní rôznych obalových
materiálov.
• Systém automatického čistenia v spojení s
technológiou Intelli’Jet poskytuje vždy čisté,
bezproblémové štarty tlačiarne a kvalitné kódy.

podmienky prostredia.
Technológia Intelli’Jet zabezpečuje vždy kvalitné
značenie v mnohých fontoch a niekoľko typov
kódov (vrátane 2D).

Dlhodobé riešenie kódovania
• Prispôsobí sa Vašim meniacim sa typom
balení
Tlačiareň dokáže označiť akýkoľvek typ obalu,
ktorý používate v súčasnosti, alebo budete
používať v budúcnosti Plasty, lepenka, kov, fólia,
papier, sklo... atď. Ponúka bezkonkurenčné MEKfree riešenia.
• Rozšírená kapacita pripojenia
Jednoducho sa prepojí s hlavným systémom
správy informácií CoLOS®, takže môžete ovládať
jedno alebo viac zariadení prostredníctvom
jedného počítača.
• Značenie s Dôverou
Zabezpečte si výborný výkon a pokoj na prácu s
našou ponukou doplnkových služieb MarkemImaje. Ponuka zahŕňa: sady náhradných dielov,
spotrebného materiálu a služieb vrátane
štartovacích balíčkov, predĺžených záruk,
servisných výmenných programov a all-inclusive
dohôd.

*Doporučený preventívny postup údržby: 8 000 hodín **V porovnaní s konkurenčnými modelmi obdobnej kategórie, ktoré pracujú pri teplote 20 °C

Začať podnikať alebo sa rozrastať, to sú zásadné
okamžiky v živote spoločnosti. Zmeny vo výrobe,
obrate a dokonca i v balení môžu byť logisticky
náročné.

