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Systemy znakowania w technologii tłoczenia na
gorąco von KBA-Metronic:
Tanio, szybko, niezawodnie
Technologia hpdSYSTEM

Obszary zastosowania

Żadnych kompromisów

Od ponad 40 lat firma KBA-Metronic
projektuje i konstruuje wydajne urządzenia
do tłoczenia na gorąco dla przemysłu. Dzięki
kompaktowej budowie i systemom mocowania zaprojektowanym przez KBA-Metronic
urządzenia można zintegrować w niemal
wszystkich automatach pakujących,
systemach etykietowania i maszynach
konfekcjonujących.

Jeśli wymagane są najwyższej jakości efekty
druku, często najlepszą, najprostszą oraz
najbardziej ekonomiczną metodą
znakowania produktów jest technologia
tłoczenia na gorąco.

Urządzenia do tłoczenia na gorąco firmy
KBA-Metronic GmbH wyróżniają się:

Wszystkie urządzenia są zaprojektowane
do pracy ciągłej i wyróżniają się wysoką
funkcjonalnością, najprostszą obsługą i
długą żywotnością.
Bogata oferta urządzeń gwarantuje
użytkownikowi odpowiednie rozwiązanie do
jego aplikacji i danego parku maszynowego.

Nadruki przyczepiają się do niemal
wszystkich materiałów, takich jak papier,
karton, tworzywo sztuczne, folia, skóra,
tekstylia itp. Są one odporne na zmywanie i
ścieranie oraz niewrażliwe na oddziaływanie
środowiska.
Po zadrukowaniu produkty można dalej
przetwarzać bez straty czasu.

• dokładnym drukowanym obrazem na
niemal wszystkich materiałach
• łatwą wymianą folii do tłoczenia
• możliwością bezstopniowej regulacji:
posuwu folii, temperatury i czasu druku
• zabezpieczeniem końca folii
• łatwą integracją
• absolutnym brakiem emisji
• łatwą obsługą
• minimalnymi kosztami eksploatacyjnymi
• solidną budową

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.

Na wszelkie zapytania chętnie odpowie
nasz dział dystrybucji:

KBA-Metronic GmbH
Systemy do znakowania firmy KBA-Metronic Benzstr. 11
znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
D-97209 Veitshöchheim
przemysłu na całym świecie. Globalni
Telefon +49 (0)931 9085-0
liderzy wszystkich branż wykorzystują z
Telefax +49 (0)931 9085-100
sukcesem urządzenia typu inkjet, laserowe, www.kba-metronic.com
TIJ, do tłoczenia na gorąco, termotransferowe info@kba-metronic.com
firmy KBA-Metronic.

Systemy znakowania w technologii
tłoczenia na gorąco
Tanio, szybko, niezawodnie
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Termin przydatności
Kosmetyki Chemia Leki Towary konsumpcyjne

Żywność Napoje  Mleko
Opakowania Motoryzacja Budowa maszyn
Ekstruzja Kable Węże i rury

Technika medyczna

Materiały budowlane

Mechanika precyzyjna Elektronika

Niezawodnie
i z możliwością
zintegrowania
Drukarki do tłoczenia na gorąco hpdSYSTEM można bez
problemu zintegrować we wszystkich powszechnie stosowanych maszynach do etykietowania i pakowania. Dzięki solidnej
budowie drukarki pracują niezawodnie nawet w ekstremalnych
warunkach.
Decydując się na to rozwiązanie mogą Państwo zwiększyć
produktywność poprzez zredukowanie czasów przestoju!

Kolorowo
i uniwersalnie
W przypadku systemów do tłoczenia na gorąco mogą
Państwo wykorzystać liczne folie w najróżniejszych
kolorach – również kolorach specjalnych – i jakościach.
Za pomocą wymiennych kaset dodatkowo mogą Państwo
skrócić czas przygotowania. Inteligentnie dopasowane do
siebie komponenty zwiększają trwałość i wydajność druku.

Kompaktowo
i z dostosowaniem do potrzeb
Dzięki możliwości wykonania do 1000 druków/min i dużemu
wyborowi wariantów drukarek zachowują Państwo elastyczność w
kwestii zadrukowywanych powierzchni, biegu w lewą lub prawą
stronę i dostępności miejsca. Oprócz standardowych mocowań
ramowych zapewniamy również indywidualne rozwiązania dla
Państwa potrzeb. Zapraszamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia, w którym ogromną rolę odgrywa własny
projekt i produkcja systemów znakowania „Made in Germany”.

Nowocześnie
i bez emisji
Drukarki do tłoczenia na gorąco hpdSYSTEM są idealnym
wyborem ze względu na atrakcyjną cenę, łatwą obsługę i
przyjazny dla środowiska sposób działania. Kolorowe folie
do tłoczenia na gorąco są dodatkowo nieszkodliwe i nadają
się również do wrażliwych obszarów produkcji.
Ich otoczenie robocze nie jest w żaden sposób naruszane z powodu emisji, przez co nie istnieje niepotrzebne
obciążenie środowiska.

Indywidualnie
i precyzyjnie
Pieczątki standardowe, liczby, numeratory, indywidualne
czcionki, logotypy lub znaki mogą Państwo otrzymać
według własnych wytycznych szybko i niezawodnie z
naszego zakładowego działu grawerowania.
Nadruki tłoczone można umieścić na niemal wszystkich
materiałach, są odporne na zmywanie i ścieranie, a po
zadrukowaniu można je dalej przetwarzać.

Solidnie
i z pomysłem
Drukarki do tłoczenia na gorąco hpdSYSTEM są zaprojektowane do codziennego stałego stosowania i wyróżniają
się wysoką funkcjonalnością, najprostszą obsługą,
niewielkim nakładem na konserwację i ekstremalnie długą
żywotnością.
Zachęcamy również Państwa do zaufania niezawodności
drukarek do tłoczenia na gorąco KBA-Metronic.

