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OznačOvanie výrObkOv - atramentOvá tlačiareň malých znakOv 9028



2 ROKY PREVÁDZKY BEZ PRERUŠENIA*
Jedinečná na trhu. nová 9028 je koncipovaná
a navrhnutá tak, aby vám šetrila čas 

Dlhšia doba prevádzky vďaka 
presnému zobrazeniu hladiny 
spotrebného materiálu a efektívna 
výmena bez zastavenia vašej výroby.

Nová rada vysoko priľnavých atramentov, 
schopných značenia na najproblematickejšie 
materiály, vrátane rýchloschnúcich MEK-free 
atramentov a trvalých atramentov.

Stála kvalita tlače.
zásobníky sú riadené automaticky a tým 
sú nastavené parametre tlačiarne.

vďaka novo navrhnutému hydraulickému 
systému došlo k zníženiu spotreby 
riedidla o 15%.

tlač nad vaše Očakávania

Jedinečný atramentOvý Okruh: m6´

S inovatívnym návrhom systému 
zásobníka získate moderné riadenie 
spotrebného materiálu.

Jednoduché, čisté a zároveň 
zabezpečujúce plnú kompatibilitu s vašimi 
novými tlačiarňami markem-imaje.

inteligentný SpOtrebný materiál  
nevyžaduJúci naStavenie

*pre aplikácie v prevádzke až 3 000 hod/rok

za menej ako 6 minút si môžete svojpomocne 
vymeniť atramentový okruh M6.

ide o čistý, veľmi jednoduchý systém výmeny, ktorý šetrí 
váš čas.



Možnosť presunúť a inštalovať zariadenie 
kamkoľvek potrebujete – vďaka krytiu ip55 je 

možné tlačiareň inštalovať aj do veľmi náročných 
podmienok.

OdOlná kOnštrukcia

pomáha denne riadiť 
Vašu tlačiareň efektívne  

a samostatne.

intuitívne On-line Ovládanie

Jednoduché spustenie a bezprostredné uvedenie 
do prevádzky pomocou najnovšej generácie 

systému čistenia tlačovej hlavy.

bezprOStrednOSť

aj po dlhšom odstavení 
tlačiarne dôjde k bezproblémovému 

spusteniu trysky.

flexibilita

vďaka svojej jednoduchej konštrukcii  
je tlačiareň 9028 pripravená okamžite tlačiť,  

dokonca aj vo veľmi náročných podmienkach.

PRIPOJENIE
A OKAMŽITÁ TLAČ

Jednoduchosť v ovládaní zlepší vaše každodenné činnosti.
SPUSTITE SI JU SAMI 

Rýchla tvorba a nahratie 
údajov prostredníctvom novo 
navrhnutého používateľského 

rozhrania a uSb pripojenia.

JednOduchá tlač
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OznačOvanie výrObkOv - atramentOvá tlačiareň malých znakOv 9028

vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu alebo špecifikácie naších produktov bez predchádzajúceho 
upozornenia.

The design and 
manufacturing plants of

this product are

ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED

ĎALŠIE VLASTNOSTI
▶   hmotnosť: 18,5 kg

▶ vysoko flexibilný 2 metrový kábel

▶ tlačiareň z nerezovej ocele

▶ krytie ip55

▶ bez použitia stlačeného vzduchu

▶ pracovná teplota: 0° – 40°c podľa typu atramentu

▶ vlhkosť: 10% do 90% bez kondenzácie

▶  elektrické napájanie: 100 – 120 v alebo 200 – 240 v 
s automatickým prepínaním, kmitočet 50/60 hz, príkon 34 W

TLAČOVé MOŽNOSTI
▶  tlačová hlava s 1 tryskou

▶  hlava g (rozlíšenie tlače: 71 dpi)

▶  až 4 riadky textu

▶  rýchlosť tlače: až 4,4 m/s

▶ veľkosť fontu: od 5 do 24 bodov

▶  veľkosť písma: od 1,8 do 8,7 mm

▶  veľký výber znakov (latinské, arabské, cyrilika, grécke, japonské, 
čínske, hebrejské, kórejské, a pod.)

VOľBY
▶  ethernet

▶ Súprava pre pretlak v hlave (potrebný prívod vzduchu)

▶ autonómna súprava pre pretlak (nie je potrebný prívod vzduchu)

▶ 3 metrový flexibilný kábel

ČINNOSť
▶   knižnica správ (až 100 správ)

▶   veľký výber jazykov pre ovládanie (výber z 31 jazykov)

▶   veľký podsvietený modrý WySiWyg displej

▶ integrovaná pomoc pre navigáciu a diagnostiku

▶ tvorba loga priamo v tlačiarni

▶ uSb port

▶   atramentový okruh m6´

▶   kontrola rýchlosti trysky zaručujúca kvalitné značenie

▶  automatický výber fontov v závislosti na rýchlosti tlače a vzdialenosti 
tlačovej hlavy od výrobku

▶   široká ponuka atramentov: rýchloschnúce mek-free, mek, 
atramenty na báze alkoholu, sterilizačné atramenty.

▶   utesnené zásobníky 0,8 l

▶  rýchle pripojenie a odpojenie príslušenstva (fotobunka, enkóder, 
svetelná signalizácia)

▶ rS-232 pripojenie

PRÍSLUŠENSTVO
▶  inštalácia na stôl, stojan alebo stenu

▶  kryt hlavy z nerezovej ocele

▶  fotobunka

▶  enkoder

▶  Svetelná signalizácia (24 v)
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Kábel priemer 15,5 mm / 0,61”
Minimálny rádius zahnutia kábla
statický = 100 mm / 3,9”
dynamický = 115 mm/ 4,5”
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Pre viac informácií navštívte  
www.markem-imaje.com

 

Ondrášek Slovakia s.r.o. Servisné strediská:
horná 1632 - prešov
022 01 čadca - turčianske teplice
http: www.ondrasek.sk - nové mesto nad váhom
email: obchod@ondrasek.sk - nové zámky
tel:  +421 414 332 005 - bratislava
fax: +421 414 332 006

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
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