
Naša technológia

Prínos pre vás

Inovovaná Touch Dry - horúca atramentová

technológia, ktorá ponúka okamžite suchú

tlač pri vysokej rýchlosti na fólie a baliace

materiály.

®

Tlačiarne série 6000 od firmy Markem-Imaje

ponúkajú čistú a ostrú tlač bez použitia

riedidiel. Tlač dátumu a šarže pre ľahkú

identifikáciu a sledovania rýchlo obrátkového

tovaru v potravinárskom, farmaceutickom

priemysle a osobnej hygiene.

Jednoduchosť – grafický displej a ergonomická

klávesnica sa ľahko používajú a znižujú možnosť

chýb operátora. Atrament sa dodáva v pevných

kockách, čím je zaručené čisté a jednoduché

doplnenie operátorom.

Produktivita – vysoká kvalita tlače pri rýchlostiach

až 208 m/min. Pri dopĺňaní atramentu a nastavovaní

správ nie je nutné vypínať výrobnú linku. Ľahké

zapnutie a vypnutie, tlačiareň je pripravená k tlači

už o niekoľko minút bez potreby ďalšiej starostlivosti.

Výkon – horúce atramenty tlačia nepretržite

vo vysokej kvalite znaky na širokú škálu baliacich

materiálov v rôznych prostrediach. Môže byť

zvolená i nerezová verzia tlačiarne.

Efektivita – tlač zboku alebo zvrchu pre ľahkú

integráciu do výrobných liniek. Úprava a nastavenie

tlače priamo v tlačiarni.

tlačiareň malých znakov s horúcim atramentom



• Snímač:Enkóder pre riadenie tlače
(štandard)

• Voliteľné snímače výrobkov
• Užívateľský interface: rozšírená

membránová klávesnica s viac jazyčnou
podporou (štandard)

• 240x128 pixelov, podsvietený LCD
grafický displej (štandard)

• Intuitívne viac jazyčné menu (štandard)
• RS232/485 seriový interface od 300 do

19 200 baudu (štandard)
• Sieťové pripojenie až 31 tlačiarní

voliteľným softwarom CoLOS®

• Rýchlosť tlače:
208 m/min - zvýraznenie 1
104 m/min - zvýraznenie 2
52 m/min - zvýraznenie 3
26 m/min - zvýraznenie 4

• Špecifikácia správy: výška tlače až 25,4
mm. Dĺžka tlače až 35,6 cm

• Uloženie až 50 správ (štandard) tlač až
8 riadkov textu (štandard)

• Tlač času, dátumu, dátumu spotreby,
užívateľská smena, postupné číslovanie

• News gothic 12, 16, 20, 21, 24, 32, 48,
64; News Gothic Bold: 12, 16, 21, 24, 32,
48, 96; News Gothic Bold Compressed:
12, 16, 20; True Fonts: 12, 16, 24, 32, 96

• Správa môže byť obrátená, odsadená
alebo inak orientovaná. Otočená tlač
o 90° a 270° (voliteľné)

• Grafiku je možné vložiť cez voliteľný
software CoLOS Create Professional
alebo uložený vo voliteľnej EPROM

• Čiarové kódy: prekladaný 2 z 5, Code 39,
Code 128, EAN 13UPC A

• Tlačová hlava: 96 trysiek s tlačítkom
údržby a testu tlače

• Kábel k tlačovej hlave s rýchlo konektormi
s dĺžkami 2 alebo 4 metre

®

• Hmotnosť: tlačová hlava 1,9 kg
riadiaca jednotka 30 kg

• Atramenty: k dispozícii v kockách, vo farbe
modrej a čiernej

• Elektrické napájanie: 115//230 V, 50-60 Hz
nebo 100/200V, 50-60 HZ; 850 W

• Prevádzková teplota: 4° - 37°C
• 6096: IP65 (štandard)

6064: IP43 (štandard)
• Nie je nutný stlačený vzduch
• Hlučnosť nepresahuje 55 dB
• CE schválené
• Patenty: US 5,489,925;

UK 2,297,725;2,297,726

Tlačové možnosti Činnosť Ďalšie charakteristiky

špecifikácia


