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Systemy znakowania typu Inkjet
z KBA-Metronic:
Niezawodnie, oszczędnie, dokładnie
Technologia alphaJET

Obszary zastosowania

Żadnych kompromisów

Nadruk nanoszony bezdotykowo przy pomocy drukarek typu Continuous-Inkjet jest
sprawdzonym sposobem do umieszczania
danych bezpośrednio na produkcie. Zapewnia on użytkownikowi wysoką elastyczność i
dostarcza dokładnych wyników druku.

Możliwe obszary zastosowania sięgają
nanoszenia danych dotyczących daty,
logotypów, kodów kreskowych i numerów
partii aż po dłuższe teksty i grafiki w czystym
piśmie technicznym, które można nanosić
bez zniekształceń.

Urządzenia alphaJET firmy KBA-Metronic
wyróżniają się:

Również możliwość używaniania różnych
atramentów sprawia, że technologia Inkjet
jest powszechnie stosowana w znakowaniu
wielu materiałów.

Aby sprostać różnym wymaganiom nasze
portfolio obejmuje zaawansowane modele
przeznaczone do zastosowań specjalnych
oraz uproszczone do zastosowań standardowych.

Tym samym nawet nierówne powierzchnie
mogą być dokładnie zadrukowane.

Komponenty są skonfigurowane w taki
sposób, że użytkownik otrzymuje najlepsze
rozwiązanie do swojej aplikacji.

• ekstremalnie wysoką niezawodnością
• minimalnymi kosztami eksploatacyjnymi
• kompaktową budową i stopniem ochrony
IP 65
• prostą, intuicyjną obsługą
• wysoką jakością druku od 1-8 linii tekstu,
również na nierównych powierzchniach
• prostą, intuicyjną obsługą na dużym
wyświetlaczu dotykowym i
bezproblemowym podłączaniem do sieci
• dużym wyborem atramentów
• bardzo małym nakładem na konserwację

z KBA-Metronic GmbH
Założona w 1972 roku firma KBA-Metronic
GmbH jest średniej wielkości
przedsiębiorstwem, zatrudniającym około
300 pracowników. Od 2004 roku należy
jako spółka zależna do firmy Koenig &
Bauer AG.
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KBA-Metronic specjalizuje się w projektowaniu, konstrukcji, produkcji i wprowadzaniu na rynek urządzeń związanych z
techniką druku i znakowania.

Jako oferent kompleksowych usług firma
KBA-Metronic GmbH zna potrzeby rynku i
klientów.

Na wszelkie zapytania chętnie odpowie
nasz dział dystrybucji:

KBA-Metronic Polska Sp. z o.o.
Systemy do znakowania firmy KBA-Metronic ul. Bukowska 17a
znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
62-070 Dąbrowa / Poznań
przemysłu na całym świecie. Globalni
Tel:
+48 61 670 40 20
liderzy wszystkich branż wykorzystują z
Fax:
+48 61 670 40 20
sukcesem urządzenia typu inkjet, laserowe, E-Mail: kba@kba-metronic.pl
TIJ, do tłoczenia na gorąco, termotransferowe www.kba-metronic.pl
firmy KBA-Metronic.
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budowa maszyn termin przydatności tytoń

NIEZAWODNIE
I PEWNIE
Nasze urządzenia Continuous-Inkjet zapewniają
maksymalną niezawodność dla płynnego przebiegu
produkcji.
Szybkie uruchomienia i zatrzymania, doskonała jakość
druku oraz solidna konstrukcja naszych urządzeń „Made
in Germany” gwarantują Państwu bezpieczne i precyzyjne
znakowanie produktów.

PRECYZYJNIE
I SZYBKO
Staranne, wyraźne kody, precyzyjne logotypy, dokładne
teksty. Również przy kompleksowych wymaganiach,
małych czcionkach i bardzo dużych prędkościach.
Współpraca najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu zapewnia optymalną realizację Państwa
zapotrzebowań.

ELASTYCZNIE
I WYDAJNIE
Nasze systemy można bardzo łatwo zintegrować z liniami
produkcyjnymi i sieciami. Kompaktowa głowica drukująca,
stopień ochrony IP 65 i wszystkie powszechnie stosowane
złącza są standardem w naszych urządzeniach alphaJET.
Niezależnie od tego czy potrzebują Państwo połączenia
z kamerą, dostępu do bazy danych, czy chcą Państwo
zrealizować inne wymagania – z naszym oprogramowaniem
są Państwo w stanie sprostać potrzebom przyszłości.

KOLOROWO
I OSZCZĘDNIE
Nasi klienci cenią szczególnie duży wybór atramentów, od
kolorowych poprzez przeznaczone do żywności aż po dobrze
przyczepiające się do wymagających materiałów.
Największą zaletą jest jednak absolutnie najniższe zużycie
materiałów eksploatacyjnych na rynku. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty i oszczędzania kosztów!

INTUICYJNIE
I SZYBKO
Teraz mogą Państwo zaoszczędzić cenny czas dzięki zorientowanej na klienta koncepcji obsługi! Komfortowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT umożliwia interaktywną i
bardzo prostą obsługę.
Koncepcję tę dopełniają oferty szkoleń dostosowane do
potrzeb klientów.

DOSTĘPNIE
I INDYWIDUALNIE
Wiodące przedsiębiorstwa ze wszystkich branż ufają nam
od ponad 40 lat. Zapraszamy Państwa do skorzystania z
naszego doświadczenia i rozwiązań dostosowanych do
potrzeb klientów.
Oferujemy Państwu doskonały serwis na miejscu, wsparcie
przy aplikacjach specjalnych oraz bogatą ofertę atrakcyjnych usług serwisu i finansowania.
Wszystko po to, aby Klient był zadowolony!

