9450 S

DOHĽADATEĽNOSŤ. HYGIENA. VŠESTRANNOSŤ

TLAČIAREŇ PRE NÁPOJOVÝ PRIEMYSEL

ZARUČENÁ VYSLEDOVATEĽNOSŤ AŽ KU
KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Optimalizujte Vaše TCO a prevádzkové náklady o 30%! Tlačiareň navrhnutá pre NÁPOJOVÝ
priemysel, 9450 S je viac ako len rýchla! 9450 S je kombináciou vysoko modernej technológie
a skúseností, ktoré Vám zaručia bezchybné označenie produktov na ceste od Vás k zákazníkovi!

30%* Zníženie

MARK & READ
priama kontrola kvality
vytlačených správ na
používateľskom rozhraní
predchádza reklamáciam.

TCO
Optimalizácia
spotreby riedidla
a elektrickej energie.

SMART
riadenie spotrebného materiálu
s automatickým nastavením
zabraňuje chybám.

VYSOKÝ HYGIENICKÝ ŠTANDARD 9450 S
ČISTOTA PREDOVŠETKÝM
Umývajte tak často, ako potrebujete. Vaša 9450 S bude
vždy pripravená a schopná prevádzky bez ohľadu na
intenzitu čistenia a vlhkosť prostredia.
HYGIENICKÉ, celonerezové vyhotovenie tlačiarne bez
retenčných zón umožňuje efektívnu údržbu (IP56/IP66).

MEK free atramenty

RÔZNORODÉ POTREBY TLAČE
UNIVERZÁLNE RIEŠENIE JEDNÝM
TYPOM ATRAMENTU

Teraz potrebujete iba JEDEN atrament pre označovanie všetkých Vašich produktov!
Plechovky, sklo, PET fľaše, vrecúška, nápojové krabičky, atď. Vysokorýchlostný popis
realizovaný rýchloschnúcim a vysoko priľnavým čiernym atramentom.
ZÍSKAJTE ČAS VĎAKA OZNAČENIU
VŠETKÝCH PRODUKTOV ROVNAKOU
TLAČIARŇOU
bez ohľadu na veľkosť balenia, oblasť
tlače, materiál, ošetrenie výrobku
(pasterizácia) a rýchlosť.
DVA RIADKY TLAČE NA 120 000
kartónoch alebo kusoch za hodinu,
všetko perfektne označené!

Permanentný
atrament proti
falšovaniu

PROPAGUJTE SVOJU ZNAČKU
a riaďte svoje marketingové kampane
jednoduchým použitím flash disku
v tlačiarni.
Nezmazateľný
atrament

KONTRASTNÝ ATRAMENT S
VYSOKOU KVALITOU TLAČE
ideálny na tmavé sklo vrátane
vratných fliaš.
Jeden atrament
viac produktov

OZNAČOVANIE VÝROBKOV - ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ MALÝCH ZNAKOV - 9450 S

* TCO: Celkové náklady na prevádzku. Porovnávané s inými konkurenčnými modelmi.

Vhodné aj na
vratné fľaše

Š P E C IFI K Á C I A 9 4 5 0 S

ĎALŠIE VLASTNOSTI

TLAČOVÉ MOŽNOSTI

▶ Hmotnosť: 25 kg
▶ Inštalácia na stôl, stojan, na stenu
▶ Vysoko flexibiný 3 metrový kábel
▶ Tlačiareň vo vyhotovení z nerezovej ocele
▶ Krytie IP 56 bez použitia stlačeného vzduchu
▶ Prevádzková teplota: 0 - 45°C podľa typu atramentu
▶ Vlhkosť: 10% - 90% bez kondenzácie
▶ Elektrické napájanie: 100 - 120 V alebo 200 - 240 V
s automatickým prepínaním, frekvencia 50/60 Hz príkon 60 VA

▶ Tlačová hlava s 1 tryskou
▶ Hlava G (rozlíšenie tlače 71 dpi) alebo hlava M (rozlíšenie tlače 115 dpi)
▶ Až 5 riadkov
▶ Rýchlosť tlače: až 1 000 m/min
▶ Výška fontu: od 5 do 32 bodov
▶ Veľkosť písma: od 1 do 11,2 mm
▶ Veľký výber 1D a 2D čiarových kódov: EAN8/EAN13/GS1-128/UPCA
UPCE čiarové kódy, kód 39, kód 128, 2 z 5 Datamatrix, QR kód
▶ Veľký výber znakov (latinské, arabské, cyrilika, hebrejské, japonské, čínské,
kórejské, atď.)

VOĽBY

ATRAMENTY

▶ Tlač výherných kódov a Mark & Read
▶ 9450 Sc pre pigmentové atramenty
▶ Ultra-flexibilný 6 metrový kábel
▶ Krytie IP66 (potrebný prívod vzduchu)
▶ Fonty pre ultrarýchlu tlač
▶ Rozšírený autonómny kit
▶ Súprava pre pretlak v hlave
▶ RS-232/422, paralelný interface, množstvo možností I/O pre
diaľkové ovládanie

▶ Jeden viacúčelový čierny atrament pre všetky materiály používané
v nápojovom priemysle: sklo (RGB, OWB), PET, vratné PET, nápojové
krabičky, plechovky, uzávery, vrecúška, kartóny, fólie, papier, stretch
fólie
▶ Široká ponuka atramentov: biele alebo oranžové atramenty na sklo
a pasterizáciu, čierny MEK-free atrament, vysoká priľnavosť
permanentných atramentov na nápojové kartóny a PE uzávery,
atramenty proti falšovaniu.

ČINNOSTI

PRÍSLUŠENSTVO

▶ Knižnica správ (až 1 000 správ)
▶ Veľký výber jazykov pre ovládanie tlačiarne
▶ WYSIWYG 7-palcový dotykový displej: zobrazenie zostávajúcej kapacity
tlače v reálnom čase (vyjadrené v hodinách a počtom správ); integrovaná
podpora a výstražný systém; zjednodušené riadenie správ a tlače;
vytvorenie používateľských profilov; sledovanie spotreby a využitia tlačiarne
▶ USB a SD porty
▶ Kontrola rýchlosti trysky zaručujúca kvalitné značenie
▶ Automatický výber fontov v závislosti na rýchlosti tlače a vzdialenosti hlavy
od objektu.
▶ Utesnené zásobníky 0,8 litra vo vyhotovení eliminujúcom zámenu
▶ Rýchle zapojenie príslušenstva (fotobunka, enkóder, svetelná signalizácia)
Parent/child pripojenie
▶ Pripojenie cez ethernet
▶ Špecifické nastavenie údajov

Tlačová
hlava

▶ Možnosti inštalácie na stojany (nerezové alebo hliníkové),
umiestnenie na stôl alebo na stenu
▶ Stojan (nerezový) a rôzne držiaky tlačovej hlavy
▶ Fotobunka, enkóder, svetelná signalizácia (24 V)

SOFTVÉR

▶ Kompatibilný s CoLOS Create Professional a CoLOS Enterprise
▶ Vytváranie loga s CoLOS Graphics
▶ Kompatibilita OEM komunikačného protokolu: TetraPak fillers,
Krones Checkmat, Sidel, atď.
▶ Kompatibilný s Weihenstephan standard

Tlačiareň
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Vyhradzujeme si právno na zmenu dizajnu a/alebo špecifikáciu našich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia

ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.
Horná 1632
022 01 Čadca
http: www.ondrasek.sk
email: obchod@ondrasek.sk
tel: +421 414 332 005
fax: +421 414 332 006

Servisné strediská:
- Prešov
- Turčianske Teplice
- Nové Mesto nad Váhom
- Nové Zámky
- Bratislava

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

Pre viac informácií navštívte www.markem-imaje.com

