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NOVÁ INK-JET TISKÁRNA 9232E pro značení kabelů a vodičů
Novinkou, kterou představí společnost ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r. o. na letošním
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, bude inkoustová tiskárna pro označení
a kódování kabelů a vodičů Markem-Imaje 9232E. Tiskárna 9232E byla vyvinuta právě pro
specifické potřeby označování v kabelovém průmyslu. Výjimečná technologie umožňuje
naprosto přesný a stoprocentně čitelný potisk znaků a kódů při označování kabelů,
vodičů, trubek a profilů. 9232E byla navržena na bázi špičkové tiskárny Markem‑Imaje
9232 a využívá všechny její inovativní prvky. Nejmodernější inkoustová tiskárna
MI 9232 získala na letošním veletrhu EMBAX/SALIMA v Brně nejvyšší ocenění
Zlatý Embax 2012 a čestné uznání poroty na pražském veletrhu FOR INDUSTRY 2012.
Markem-Imaje 9232E
Tiskárna 9232E má úžasnou tiskovou rychlost až 1000 m
za minutu a současně perfektní kontrast značení bez jakékoliv migrace, které uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Speciální
vodě a alkoholu odolné inkousty se vyznačují vysokou přilnavostí
na celou škálu materiálů používaných ve všech odvětvích průmyslu, ať už se jedná o PVC, PE, PP, PA, PUR, teflon, silikon,
sklo-laminát a další. Široká paleta typů a barev inkoustů pro různé
materiály navíc splňuje požadavky na ekologicky šetrný produkt.
Ohleduplnost k životnímu prostředí je synonymem pro všechny
nové tiskárny Markem-Imaje. Stejně jako novinka 9232 má
i 9232E schopnost perfektního a transparentního značení při
naprosté kontrole nákladů a značné úspoře elektrické energie.
9232E má také výrazně sníženou spotřebu inkoustových náplní
i ředidla. Životnost inkoustové cartridge je nyní efektivnější pro tisk
až 90 miliónů znaků z jedné náplně. Vysoký výkon tiskárny garantuje špičková technologie inkoustového okruhu a inovativní tisková
hlava. Nejmodernější dotykový displej tiskárny 9232E umožňuje
snadnou obsluhu a stálý přehled o spotřebě a stávající kapacitě
tisku. Samozřejmostí je u tohoto typu výměna náplní bez nutnosti
zastavení chodu tiskány. Tiskárna 9232E je navíc bezkonkurenčně
spolehlivá.
Markem-Imaje 9232E pro potisk kabelů a vodičů to je:
• rychlost tisku až 1000 m/min.
• prodloužená životnost inkoustové náplně
• vynikající provozní disponibilita až 99,6 %,
• snížená spotřeba až na 4,2 ml/h při 20 °C
• nízká spotřeba energie v důsledku omezení elektrického proudu na 60 VA
• výrazné snížení spotřeby inkoustu a ředidla
• servisní interval 18 měsíců
Kromě tiskárny 9232E se představí také termotransferové tiskárny pro potisk data spotřeby a tiskárny velkých znaků pro potisk
krabic logy partnerů a čárovými kódy. Značící technologie budou zapojeny v celé balicí lince PACKAGING LIVE, kde budou označovat kusové i skupinové balení. Součástí linky budou také balicí stroje, lepičky kartonů, paletizační robot a další technologie.
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