9450 S

DOHLEDATELNOST. HYGIENA. VŠESTRANNOST

TISKÁRNA PRO NÁPOJOVÝ PRŮMYSL

ZARUČENÁ VYSLEDOVATELNOST AŽ KE
KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Optimalizujte vaše TCO a provozní náklady o 30 %! Tiskárna navržená pro NÁPOJOVÝ průmysl,
9450 S je více než jen rychlá! 9450 S je kombinací vysoce moderní technologie a zkušeností,
které Vám zaručí bezchybné označení produktů na cestě od Vás až k zákazníkovi!

30%* Snížení

MARK & READ
přímá kontrola na
uživatelském rozhraní
kvality vytištěných zpráv
předchází reklamacím.

TCO
Optimalizace
spotřeby ředidla
a elektrické energie.

smart
řízení spotřebního matriálu
s automatickým nastavením
zabraňuje chybám.

VYSOKÝ HYGIENICKÝ STANDARD
9450 S ČISTOTA PŘEDEVŠÍM
Umývejte tak často, jak potřebujete. Vaše 9450 S bude
vždy připravena a schopna provozu bez ohledu na
intenzitu čistění a vlhkost prostředí.

HYGIENICKÉ, celonerezové provedení tiskárny bez retenčních zón,
umožňuje efektivní údržbu (IP56/IP66).

MEK free inkousty

Vhodné i na vratné
láhve

Nyní potřebujete pouze JEDEN inkoust pro značení všech Vašich produktů! Plechovky, sklo
a PET láhve, sáčky, nápojové krabičky, atd. Vysokorychlostní popis realizován rychleschnoucím
a vysoce přilnavým černým inkoustem.
ZÍSKEJTE ČAS DÍKY ZNAČENÍ VŠECH
PRODUKTŮ STEJNOU TISKÁRNOU
bez ohledu na velikost balení, oblast
tisku, materiál, ošetření výrobku
(pasterizace) a rychlost.
DVA ŘÁDKY TISKU NA 120 000
kartonech nebo kusech za hodinu, vše
perfektně označené!

PROPAGUJTE SVOU ZNAČKU
a řiďte své marketingové kampaně
jednoduchým použitím flash disku
v tiskárně.

KONTRASTNÍ INKOUST
S VYSOKOU KVALITOU POTISKU
ideální na tmavé sklo včetně
vratných lahví.

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ - INKOUSTOVÁ TISKÁRNA MALÝCH ZNAKŮ - 9450 S

Permanentní
inkoust proti
padělání

Nesmazatelný
inkoust

Jeden inkoust, více
produktů

*TCO: Celkové náklady na provoz. Porovnáváno s jinými konkurečními modely.

RŮZNORODÉ POTŘEBY TISKU. UNIVERZÁLNÍ
ŘEŠENÍ JEDNÍM TYPEM INKOUSTU

SPECIFIKACE - 9450 S

TISKOVÉ MOŽNOSTI

▶ Tisková hlava s 1 tryskou
▶ Hlava G (rozlišení tisku 71 dpi) nebo hlava M (rozlišení tisku 115 dpi)
▶ Až 5 řádků
▶ Rychlost tisku: až 1 000 m/min
▶ Výška fontu: od 5 do 32 bodů
▶ Velikost písma: od 1 do 11,2 mm
▶ Velký výběr 1D a 2D čárových kódů: EAN8/EAN13/GS1-128/UPCA
UPCE čárové kódy, kód 39, kód 128, 2 z 5 Datamatrix, QR kód
▶ Velký výběr znaků (latinské, arabské, cyrilice, hebrejské, japonské, čínské,
korejské, atd.)

INKOUSTY

▶ Jeden víceúčelový černý inkoust pro všechny materiály používané
v nápojovém průmyslu: sklo (RGB, OWB), PET, vratné PET, nápojové
krabičky, plechovky, víčka, sáčky, kartony, fólie, papír, stretch fólie
▶ Široká nabídka inkoustů: bílé nebo oranžové inkousty na sklo
a pasterizaci, černý MEK-free inkoust, vysoká přilnavost permanentních
inkoustů na nápojové kartony a PE víčka. Inkousty proti padělání.

ČINNOSTI

▶ Knihovna zpráv (až 1 000 zpráv)
▶ Široký výběr jazyků pro ovládání tiskárny
▶ WYSIWYG 7-palcový dotykový displej: zobrazení zbývající kapacity tisku
v reálném čase (vyjádřeno v hodinách a počtem zpráv); integrovaná
podpora a výstražný systém; zjednodušené řízení zpráv a tisku; vytvoření
uživatelských profilů; sledování spotřeby a využití tiskárny
▶ USB a SD porty
▶ Kontrola rychlosti trysky zaručující kvalitní značení
▶ Automatický výběr fontů v závislosti na rychlosti tisku a vzdálenosti hlavy
od objektu
▶ Utěsněné zásobníky 0,8 litrů v provedení proti záměně
▶ Rychlé zapojení příslušenství (fotobuňka, enkoder, světelná signalizace)
Parent/child připojení
▶ Připojení přes ethernet
▶ Specifické nastavení data

Tisková
hlava

DALŠÍ VLASTNOSTI

▶ Hmotnost: 25 kg
▶ Instalace na stůl, stojan, na stěnu
▶ Vysoce flexibilní 3 metrový kabel
▶ Tiskárna v nerezové oceli
▶ Krytí IP56 bez použití stlačeného vzduchu
▶ Provozní teplota: 0 - 45 °C podle typu inkoustu
▶ Vlhkost: 10 % - 90 % bez kondenzace
▶ Elektrické napájení: 100 - 120 V nebo 200 - 240 V s automatickým
přepínáním, frekvence 50/60 Hz, příkon 60 VA

VOLBY

▶ Tisk výherních kódů a Mark & Read
▶ 9450 Sc pro pigmentové inkousty
▶ Ultra-flexibilní 6 metrový kabel
▶ Krytí IP66 (nutný přívod vzduchu)
▶ Fonty pro ultrarychlý tisk
▶ Rozšířený autonomní kit
▶ Souprava pro přetlak v hlavě
▶ RS-232/422, paralelní interface, mnoho možností I/O pro dálkové

PŘÍSLUŠENSTVÍ

▶ Možnosti instalace na stojany (nerezové nebo hliníkové), umístění na
stůl nebo na stěnu
▶ Stojan (nerezový) a různé držáky tiskové hlavy
▶ Fotobuňka, enkoder, světelná signalizace (24 V)

SOFTWARE

▶ Kompatibilní s CoLOS Create Professional a CoLOS Enterprise
▶ Vytváření loga s CoLOS Graphics
▶ Kompatibilita OEM komunikačního protokolu: TetraPak fillers,
Krones Checkmat, Sidel, atd.
▶ Kompatibilní s Weihenstephan standard
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Printed in France on recycled paper - A1

Vyhrazujeme si právo na změnu designu a/nebo specifikace našich výrobků bez předchozího upozornění.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Přehradou 2296
738 02 Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz
email: ondrasek@ondrasek.cz
obchod@ondrasek.cz
tel: +420 558 639 611
fax: +420 558 621 992

Servisní střediska:
- Brno
- Frýdek-Místek
- Hradec Kralové
- Jindřichův Hradec
- Teplice
- Plzeň
- Praha

Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

Pro více informací navštivte
www.markem-imaje.com

