Ink Jet technologie od firmy EBS
Ink-Jety technologie EBS 6200 / 6500 jsou nejflexibilnější
inkoustové tiskárny malých znaků na trhu, které mají minimální
nároky na údržbu a vysoce kvalitní tisk.
• nadstandardní vybavení jako autoproplach a přetlak v
hlavě již v ceně
• velmi vysoká ekonomika provozu ve srovnání s jinými
značkami stejného využití
• počet řádků 1-4 (5) – dle modelové řady
• výška písma 0,5 – 14 mm na savé i nesavé povrchy
Parametry modelu EBS 6500
-

vlastní PC, provedení v nerezu, krytí IP 54, záruka 24 měsíců
délka kabelu k popis. hlavě je 4 m (na požádání a příplatek 6 m )
schopnost psát 1 –3 (4) řádky, grafiku,(dle použité matrice - modelu)
při použití 16, 25 a 32 bodové matrice má schopnost psát různé typy EAN kódů
s vysokou čitelností
schopnost psát i nové D2 kódy ( na objednání )
schopnost napsat až 100 mil. Znaků /1l inkoustu
schopnost psát inverzně, aktuální čas, opakovat zprávu, měnit čísla směn a.p.
rychlost tisku do 320 m/min @ matrice 7x5
podpora různých jazyků v paměti ( čeština, němčina, angličtina, polština a další)
fonty jako cyrilika, arabština, japonština, čínština, korejština a další
textová paměť na 1000 textů (možná varianta pro 2000 textů)
zařízení má funkci, která Vám zobrazí počet vytištění Vámi zvolených nápisů na 1 litr
náplně inkoustu a dle toho si můžete text upravit na minimální spotřebu
EBS 6500 má Alarm/Stop konektor jako standardní vybavení

Model EBS 230 PiCAS je levné jednořádkové zařízení na potisk etiket, pytlů,
kartonů apod. Výška popisu na savé i nesavé povrchy je 9 – 27 mm a rychlost označování
je až 60 m/min.
Ceny uvedených zařízení dle doplňkového vybavení ( encoder apod.) je na vyžádání.
Ruční Ink-Jetová pistole Hand Jet EBS 250
•
•
•
•
•
•

revoluční způsob značení
jednoduché a mobilní zařízení pro popis na porézní i neporézní
materiály
akumulátor s výdrží až 50 hod.
popis v jednom řádku o výšce 9 – 27 mm
přenos zpráv pomocí bezdrátového RFI modulu i pro více
strojů
Cena zařízení je 59.900,- Kč bez DPH

Nabízený sortiment automatických aplikátorů etiket, doplňkových zařízení pro
označování produktů, tiskáren, dávkovačů etiket a lepicích pásek najdete na
webových stránkách firmy, které obsahují minutové ukázky instalace a provozu
těchto užitečných zařízení.
Zde stačí vyplnit nabídkový formulář a my Vám
doporučíme nejvhodnější produkt pro Vaši aplikaci.

Podrobnější informace najdete na www.label-system.eu

