betaJET

Termiczne systemy znakowania typu Inkjet
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Ekonomicznie, inteligentnie, w wysokiej rozdzielczości
Technologia betaJET

Obszary zastosowania

Żadnych kompromisów

betaJET verso bazuje na sprawdzonej
technologii Thermal Inkjet w połączeniu z
innowacyjną koncepcją oprogramowania.
Technologię tę można dowolnie
zaprogramować, a ponadto dysponuje ona
ogromną ilością atramentów do różnych
zastosowań.

Typowe obszary zastosowania betaJET to
znakowanie opakowań pierwotnych i wtórnych, pudełek tekturowych, adresowanie
mailingów, losów loteryjnych i ulotek. betaJET jest odpowiednim wyborem również dla
przemysłu farmaceutycznego do drukowania
kodów kreskowych, kodów Data-Matrix
i PPN w celu zapewnienia ochrony przed
podrabianiem leków.

Zalety drukarek Thermo-Inkjet firmy KBAMetronic:

Komfortowa obsługa za pomocą intuicyjnego wyświetlacza dotykowego i
precyzyjny drukowany obraz w wysokiej
rozdzielczości sprawiają, że betaJET verso
jest niezawodnym i solidnym partnerem dla
przemysłowych zastosowań druku.

System nadaje się w takim samym stopniu
do prostych, jak też kompleksowych i specyficznych zastosowań.
Wspólnie z Państwem opracujemy optymalne rozwiązanie oraz przygotujemy
indywidualną ofertę dostosowaną do
Państwa potrzeb.

• kompaktowa i solidna obudowa ze stali
nierdzewnej
• rozdzielczość: do 600 x 600 dpi
• zoptymalizowana jakość druku przy
dużych szybkościach
• do 4 dowolnie konfigurowanych głowic
drukujących (Pens), tzn. wysokość druku
do 2’’ (50,8 mm)
• 8,4’’ wyświetlacz z komfortowym
kreatorem konfiguracji
• podgląd wydruku
• zintegrowany edytor etykiet z dużą
różnorodnością wariantów kodów,
logotypów i funkcji
• seryjna automatyka oszczędzania
atramentu

der 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.
Systemy do znakowania firmy KBA-Metronic
znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu na całym świecie. Globalni
liderzy wszystkich branż wykorzystują z
sukcesem urządzenia typu inkjet, laserowe,
TIJ, do tłoczenia na gorąco, termotransferowe
firmy KBA-Metronic.

Na wszelkie zapytania chętnie odpowie
nasz dział dystrybucji:
KBA-Metronic GmbH
Benzstr. 11
D-97209 Veitshöchheim
Telefon +49 (0)931 9085-0
Telefax +49 (0)931 9085-100
www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com
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towary konsumpcyjne kosmetyki kody kreskowe

mailingi ulotki leki papier

Chemie

opakowania pierwotne i wtórne
żywność budowa maszyn DataMatrix

drewno kartonaże kod QR adresowanie
pudełka kartonowe pakowanie usługowe loteria

Niezawodnie
 i w wysokiej
rozdzielczości
Nasze drukarki Thermo-Inket zostały zaprojektowane
z myślą o zastosowaniach praktycznych i zapewniają
maksymalną niezawodność dla płynnego przebiegu
produkcji. Wyróżnia je doskonała jakość w drukowaniu
najróżniejszych danych, kodów, logotypów i tekstów.
Czysta i niezawodna technologia nabojów oraz
bezobsługowa koncepcja zapewniają dodatkowe zalety.

Precyzyjnie
i oszczędnie
Współpraca najnowocześniejszego oprogramowania i
sprzętu zapewnia optymalną realizację Państwa wymagań.
Niewątpliwą zaletą drukarki jest przemyślana koncepcja
oprogramowania, najwyższa jakość druku i seryjna
automatyka oszczędzania atramentu.
Nasze urządzenia „Made in Germany” gwarantują Państwu
ponadto bezpieczne i precyzyjne znakowanie produktów.

Kompaktowo
i inteligentnie
Nasze systemy można bardzo łatwo zintegrować z liniami
produkcyjnymi i sieciami. Kompaktowy design oraz wszystkie
powszechnie stosowane interfejsy sprawiają, że drukarki
Thermo-Inkjet są łatwe w integracji.
betaJET jest pewną inwestycją, niezależnie od tego czy chcą
Państwo połączyć ją z kamerą, zapewnić dostęp do bazy
danych, czy do zupełnie innych zastosowań.

Konsekwentnie
i elastycznie
Tusze dopasowane do danego obszaru zastosowań są
polecane ze względu na ich wysoki kontrast i przyczepność
– również w przypadku wymagających materiałów. Wymiana nabojów z tuszami odbywa się w ciągu kilku sekund!
Niezależnie od tego, czy chcą Państwo drukować małe czy
duże obrazy, właściwym rozwiązaniem jest elastyczność.
W zależności od aplikacji w przypadku betaJET można
zastosować do czterech głowic drukujących.

Intuicyjnie
i pewnie
Mogą Państwo zaoszczędzić cenny czas dzięki możliwości
druku bezpośrednio z aplikacji opartej na systemie
Windows. Za pomocą edytora można dodatkowo w prosty
sposób tworzyć kompleksowe etykiety.
Komfortowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT
poprowadzi Państwa interaktywnie i umożliwi łatwą
obsługę.

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!

