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O N D R Á Š E K I N K - J E T S Y S T E M s p o l . s r. o .
Rolls-Royce v oboru značení
Tiskárny Markem-Imaje se snadno integrují do výrobních linek a mezi jejich
hlavní přednosti patří spolehlivost, nízké provozní náklady a především prověřená kvalita tiskových technologií. Díky nim lze označit čitelně a dlouhodobě
jakékoliv součástky a karosářské díly. Technologie používané a vyvinuté pro
tuto renomovanou značku jsou prověřené již více než 50 let. Právem bývají
označovány jako Rolls-Royce mezi průmyslovými tiskárnami.
Jejich výhradním distributorem pro Českou i Slovenskou republiku je firma
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
Potisk kabelů v automobilovém průmyslu
Pro označení kabelů je ideální ink-jet tiskárna 9040. Tato tiskárna
malých znaků má nízké provozní náklady a nabízí pestrou škálu
barevných inkoustů se speciálními vlastnostmi. Například umožní
až 8 řádků proměnného alfanumerického textu, log a čárových
kódů a možnost dvou trysek na každou tiskovou hlavu. Rychlost tisku je mimořádná, dosahuje až 5,5 m/s. Tiskárny MarkemImaje řady 9000 jsou obecně nejflexibilnější inkoustové tiskárny
malých znaků na trhu. Snadno se integrují do výrobní linky a jejich
design nabízí intuitivní uživatelský interface. Mají technologicky
vyspělé tiskové hlavy s minimálními nároky na údržbu. Výsledkem
je vysoce kvalitní tisk a zvýšená produktivita.
Další technologie
V nabídce Markem-Imaje je několik řad tiskáren využitelných pro
různé typy produktů i obalů. Technologie horkého inkoustu Touch
Dry s okamžitým zasycháním použitá v tiskárnách řady 5000
umožňuje potisk kartonů a savých povrchů čarovými kody a dalšími údaji. Laserové tiskárny jsou použitelné tam, kde je třeba
označit sklo či jiné nesavé materiály. Termotransferové tiskárny
SmartDate 5 jsou ideální pro označení folií. K dispozici jsou také
aplikátory etiket a další zařízení související s identifikací produktů.
Všechny tiskárny se díky softwarovému vybavení dají ovládat z jednoho místa a přizpůsobit se pružně jakýmkoli změnám ve výrobním procesu. Samozřejmostí je dodávka originálních spotřebních
materiálů, zaručujících dlouhodobou životnost tiskáren a celorepubliková servisní síť.
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