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Kiemelkedő minőségű nyomtatás

A kiemelkedő 1200 x 1200, vagy 4800-as felbontásával 
(2400 x 600 dpi), a nyomtatási kép minősége eléri – 
sok esetben meghaladja – a gyakran több száz ezer 
dollárral drágább nyomdagépekkel készítettekkel 
összehasonlítva. Ennek köszönhetően a nyomtatott 
színek fényesek és vibrálók!
A precíz színhelyesség érdekében a rendszer a Pantone® 
színskálát használja. Az eltérő felületekhez, egyedi 
színkeverési beállítások állnak rendelkezésre.

Imponáló sebesség

A berendezés nyomtatási sebessége 5 méter 
percenként, maximálisan 440 méter alapanyagot tud 
megnyomni, ami egy 305 mm átmérőjű tekercsnek felel 
meg!

Használja a megbízható és költséghatékony 
Primera CX1200e-s színes címke nyomtatót 
lehetőségeinek, bevételeinek növelésére!.

A digitális színes címke nyomtatásnak számos előnye 
van a hagyományos technológiákkal szemben, de 
a kezdeti típusok meglehetősen költségesek és 
körülményesek voltak.

Emiatt fejlesztette ki az amerikai Primera, CX1200e–s 
színes címke nyomtatóját, mely magában hordozza a 
digitális nyomtatók előnyeit, miközben az első igazán 
költséghatékony megoldás, a kis és közepes sorozatú 
címkék gyártásához.

Digitális címke nyomtatás

NYOMTASSON SZÍNES CÍMKÉKET 
ÉS HASZNÁLJA KI A CX1200e-S 
ÉS AZ FX1200e-S DIGITÁLIS 
TECHOLÓGIA ELŐNYEIT:

 » Az alacsonyabb költségek, növelik a profitot
 » Gyorsan alkalmazkodhat a piac igényeihez 
 » Kiemelkedő nyomtatási minőség
 » Egyszerű kezelhetőség
 » Technológia által nyíló új piaci lehetőségek
 » Tekercselt és íves anyagokhoz egyaránt
 » Nyomtatási, laminálási, stancolási és ritzelési 

feladatokhoz

CÉLPIACOK:

 » Élelmiszeripari különlegességekhez

 » Borászati, sör- és szeszfőzdék termékeihez

 » Pörkölt kávékhoz, speciális teákhoz

 » Kozmetikumokhoz, testápolási termékekhez 

 » Táplálék kiegészítőkhöz, vitaminokhoz

 » Személyre szabott, egyedi feladatokhoz

 » Speciális munkákhoz

Tökéletes feltekercselés

A készülék szabadalmaztatott feszítő rendszere 
folyamatosan méri a húzóerőt, ami szabályozza a 
különböző tekercsátmérőknél alkalmazandó nyomaték 
mértékét. A kategóriájában első „IntelliTorque” rendszer 
garantálja a különböző anyagok, mindig kiváló és feszes 
feltekercselését.

Eltérő felületek, alapanyagok

A berendezés a nyomásra érzékeny papíroktól a 
fehér és átlátszó poliészter alapanyagokig számos 
felületet kezel, az érdeklődők legszélesebb igényeinek 
kielégítésére! A jóváhagyott anyagok széles 
választékában meg-találhatók a 
sztenderd matt, fél-fényes és fényes 
felületek, valamint egyéb speciális 
alapanyagok, mágneses lapok, 
vinil és egyéb szövet termékek 
egyaránt.
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Motorizált letekercselés, gyors rögzítő 
tengellyel

LCD képernyő rögzítésére szolgáló 
monitorállvány (a monitor és vezérlő 
számítógép opcionális)

Rotáló késes vágó rendszer a precizitás 
érdekében

Színes címke nyomtató egység, 2400 dpi-s 
felbontású nyomtató fejjel

LCD képernyő a nyomtató egység 
hibaüzeneteinek kijelzésére

Hő alagút

IntelliTorque rendszer a megfelelő 
pályafeszesség érdekében

Motorizált feltekercselés, gyors rögzítő 
tengellyel

Opcionális gyári állvány, zárható 
szekrénnyel

+49 (0) 611 92777-0
sales@primera.eu
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Digitális címke nyomtatás

Egyszerű kezelhetőség 

Úgy fogja találni, hogy a kezdeti beállításoktól, a 
nagyobb munkák előkészítéséig a CX1200e-s, az egyik 
legegyszerűbben üzemeltethető berendezése.

Igény szerint részletes betanításon, továbbképzésen 
vehet részt, a főbb területi képviselőinknél!

Speciális tinták, patronok

 A működési költségek  
 minimalizálásához  
 terveztük. Kopás- és UV  
 állóságát a világ leg- 
 jobbjai közt tartják  
 zámon. 
 A négy extra-méretű  
 festékpatron  
 másodpercek alatt  
 kicserélhető. Az 
integrált memória-chip ellenőrzi a patronokhoz rendelt 
sorszámot, és folyamatosan figyeli a festék aktuális 
mennyiségét. Ez segít kiválasztani az adott munka 
elvégzéséhez kellő mennyiségű festéket tartalmazó 
kazettát. Így soha nem kell vesződnie a gyártási 
folyamat közepén kifogyó festék problémájával, és az 
utolsó mikro szemcsényi festéket is fel tudja használni a 
patronokból!

Új piaci lehetőségek

A CX1200e-s berendezéssel új piaci potenciálokat 
szerezhet, a fotó minőségű színes címkék felhasználási 
területei folyamatosan bővülnek!

A digitális technológia jelenti a megoldást, amivel 
alkalmazkodhat ezekhez a változó igényekhez, 
miközben bővítheti bevételi forrásait!

Vezérlő Szoftver

A CX1200e-s nyomtatók a Primera PTPrint TM 8.0 
programmal üzemelnek, amely egy Windows alapú 
szoftver. Rendkívül sokoldalú, könnyen kezelhető, 
hatékonyan segíti a gyártási folyamatot:

»  Lényegében az összes népszerű formátumot kezeli: 
.png, .eps, .tif, .bmp, .pcx, .pcd,....stb.

»  Azonnali visszaigazolások
»  Várható tintaköltség számítás
»  Várható festék és anyagfelhasználás kalkulálása
»   Gyártási folyamatok ellenőrzése
»   A kiszerelési folyamatokhoz szükséges időzítő jelek 

szerkesztése
»   Gyártási szám, vonalkódok, dátum és sorszám 

kezelése



Importálás, másolatok számának megadása

Fő képernyő

Aktuális festékszint jelzőKöltség kalkulátor

A legjobb digitális címke nyomtató készülék

A CX1200e-s a legköltséghatékonyabb megoldás kis és közepes sorozatú, színes címkék nyomtatásához, akár 
nagy teljesítményű címkenyomtatója mellé, akár induló vállalkozásként!

+49 (0) 611 92777-0
sales@primera.eu
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Laminálás Digitális  
stancolás 

Felesleg 
eltávolítása

Hasítás Feltekercselés

Az FX1200e-s kiszerelő rendszer, egy lépésben, automatikusan tudja végrehajtani az alábbiakban 
felsorolt feladatokat: 

A kiszerelési folyamatok még sohasem 
voltak ennyire gyorsak, egyszerűek és 
költséghatékonyak! 

Az FX1200e-s megjelenéséig a legyártott 
címketekercsek kiszerelési folyamatai, jellemzően 
költségesek, rendkívül bonyolultak és ennek ellenére 
sem egészen kifinomultak voltak!

Ez az újdonságokat magába foglaló készülék elsősorban 
azoknak a gyártóknak jelent tökéletes megoldást, akik 
egy megbízható, professzionális rendszert keresnek, 
a címke-gyártási folyamataik befejező, kiszerelési 
munkáira. Az FX 1200e-s berendezés a technológiai 
sorban a CX1200e-s nyomtatót követi, de alkalmas 
egyéb gépeken gyártott keskeny pálya-szélességű 
tekercsek kiszerelési feladataihoz is!

Digitális címke kiszerelő egység



Érintőképernyős vezérlés

A beállításokat, és a funkciókat, egy beépített, 
érintőképernyős számítógépen keresztül vezérelhetjük. 
Ennek segítségével a legtöbb munka előkészítése, 
elindítása csupán néhány percet vesz igénybe. A 
beállítási paraméterek megváltoztathatók a készülék 
működése alatt is, a feldolgozó kapacitásnak és a 
beépített memóriának köszönhetően – ami egyedülálló, 
ebben az árkategóriában!

Kivágás szerszám nélkül

A költséges stancoló, vagy finomkivágó szerszámok 
helyett az FX1200e-s kiszerelő egység digitálisan vezérelt 
wolframacél késekkel dolgozik. Így sohasem kell egyedi 
kivágó szerszámokat vásárolnia, vagy azok előállítását 
kivárnia. Az így lerövidülő megtérülési idő növeli cége 
hatékonyságát!

A 6 méter/perces, maximális sebesség, a 
szabadalmaztatott Quara-Cut technológiának 
köszönhető, amely egyszerre akár 4 kést is kezelhet 
keresztirányban, jelentősen meggyorsítva ezzel a 
kivágási folyamatot.

Az egységgel lényegében bármilyen méretű, alakú címke 
stancolható, kezeli a nyomás érzékeny alapanyagokat, 
a matt vagy fényes papírokat, poliészter, vinil, poli-
propilén, vagy BOPP hordozókat egyaránt. 

A kétzónás termékérzékelőkkel pedig még az 
előnyomtatott címkék dupla érzékelése is megoldható.

Komplett digitális állomás

Az FX1200e tökéletesen alkalmas a digitális, 
keskenypályás berendezéseken nyomtatott tekercsek 
kiszerelési feladataihoz, így jól illeszkedik a CX1200e-s és 
az LX900e-s készülékekhez is.

A Primera gyártó, nyomtató, kiszerelő egységeivel 
egy olyan megoldást kínál, amivel költséghatékonyan 
oldhatja meg a címkegyártással járó összes feladatot!

Gyártói támogatás

A Primera iparágvezető technikusai segítenek Önnek, a 
gyártási folyamatok kialakításában és működtetésében. 
Technikai segítséget kérhet telefonon vagy e-mail-
ben a világ bármely pontjáról, akár több nyelven is! 
Szükség esetén beüzemelési, kezelési, karbantartási 
továbbképzéseken is részt vehet, a legfontosabb 
tudnivalók elsajátítása érdekében. Meghatározott 
régiókban akár arra is van lehetőség, hogy, a hivatalos 
Primera technikusokkal végeztesse el, berendezése 
javítási, karbantartási munkáit! 

Az összes rendszeresen előírt karbantartási munka 
egyszerűen elvégezhető saját hatáskörben is. A 
festékpatronokon túl, mindössze két kopó egységet 
tartalmaz a rendszer, a képpontokat továbbító szalagot 
(ITU) és a fűtőhengert, melyeket meghatározott 
időközönként cserélni kell!

Primera és a környezet

A Primera arra törekszik, hogy egy környezettudatos 
szolgáltató legyen a digitális színes címke nyomtatók 
technológiájának kialakításában. Ennek megfelelően a 
gyártó a visszaküldött festékpatronok ártalmatlanítását 
ingyenesen végzi, világszerte. Ez kevesebb szilárd 
hulladékot eredményez, melyet minimális erőforrások 
felhasználásával érnek el. A gyártó minden terméke 
megfelel a RoHS és WEEE előírásoknak!

Innovatív technológia, az iparág vezetőjétől

A Primera 33 éves tapasztalata a színes nyomtatók 
tervezésében és gyártásában biztosítja Önt, hogy 
a beruházása mögött, egy rendkívül erős, magasan 
elismert, amerikai központú vállalat áll, számos irodával 
és viszonteladóval világszerte. A gyártott és értékesített 
egységek száma meghaladja az 1 millió darabot, 
melyeket több mint 179 országban használnak, nagy 
megelégedéssel!

+49 (0) 611 92777-0
sales@primera.eu
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Részletes információkért a berendezések-
kel, a technológiában rejlő üzleti 
lehetőségekkel kapcsolatban, vagy 
ingyenes mintacímkékért, keresse az 
Primera Technology Europe munkatársait 
a +49 (0) 611 92777-0 telefonszámon!

Nyomtatási sebesség:  83 mm/másodperc; 5 méter/perc

Technológia:  Színes lézeres nyomtatás

LCD kijelző:  4-soros, 160 x 64 pixeles, fekete-fehér kijelzővel

Vezérlő processzor:  800/133 MHz

Alapanyag szélesség:  Maximum szélesség hordozóval együtt: 216 mm

Nyomtatási szélesség:  203 mm

Nyomtatási hossz:  381 méter maximális nyomtatási hossz,  
  vagy max. 305 mm átmérőjű tekercs méretig

Alapanyag típusok:  Fényes és matt öntapadós papírok, műanyag alapanyagok,

A beállítható  1200 dpi x 1200 dpi, 
felbontások:  vagy 4800 képpont (2400 x 600 dpi)

Tinta patron:  CMYK 4-színű nyomtatás (Kék, Piros, Sárga, Fekete);  
  kapacitás: 4950 méter; (az ISO/EPC 19798-as szabvány  
  szerinti egységes oldalkapacitás mérő rendszerrel)

Program:  PTPrint™ 8.0 RIP Software for Windows®; színképzés a  
  Pantone-színskála alapján; Egyszerű, gyors grafikai feldolgozáshoz

Adagolás:  Alapanyag tekercs maximális külső kerülete: 305 mm; maximális  
  súlya: 20,4 kg; a papírduda belső átmérője: 76,2 mm; IntelliTorque  
  pályafeszesség vezérlő rendszerrel, automatikus papír adagolással;

Feltekercselés:  A feltekercselt alapanyag maximális kerülete: 305mm; maximális  
  súlya: 20,4 kg; a papírduda belső átmérője: 76,2 mm; IntelliTorque  
  pályafeszesség vezérlő rendszerrel, automatikus papír adagolással;

Operációs rendszer:  Windows XP/ Vista, 32-Bites

Minimális rendszer   Intel® Pentium®-based PC or compatible; 2 GHz-s processzor;  
követelmények:  2 GB RAM; 50 GB szabad tárhelykapacitás; VGA videókártya min.:  
  1024x768 -s felbontással; 100/1000 Ethernet csatlakozóval

Méretei:  Szekrény nélkül: 193 cm hossz x 56 cm magas x 56 cm mély;  
  Gyári szekrénnyel: 193 cm x 143,8 cm x 76 cm

Súlya:  Szekrény nélkül: 116 kg. Gyári szekrénnyel: 207 kg

Üzemelési feltételek:  Ideális hőmérséklet: 20° és 23°C között;  
  Relatív páratartalom: 40 - 55 %

Hálózati áramforrás:  110 -127 VAC, 50/60 Hz @ 7.5A  
  220-240 VAC, 50/60 Hz @ 3.5A

Tanúsítványok:  CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A,  FCC Class A,  
  UL 60950-1, IEC 60320-1, CE Class A,  CB IEC 60950-1, IEC 60825-1,  
  GS (TÜV), SEMKO, UL  AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A

Garancia:  1 év garancia az alkatrészekre, korlátozás a meghatározott részekre

Opciók:  Garancia hosszabbítás 
  Gyári szekrény, zárható kivitelben 
  Memória-bővítés, szoftver kiegészítés,  
  automatikus gyártási szám nyomtatásához

©2013 Primera Technology, Inc. Minden jogot fenntart. A QuadraCut a Primera védjegyoltalma alatt áll, a Primera pedig bejegyzett védjegye a Primera Technology Inc.-nek. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A Mac az Apple Computer 
Inc. bejegyzett védjegye, az Amerikai Egyesült Államok és más országok területén. Minden egyéb védjegy az érintett gyártók bejegyzett védelme alatt áll. A Primera Technology Inc. fenntart magának minden, az oldallal és tartalmával kapcsolatos jogot, melyet 
bármikor megváltoztathatnak. Minden mintával kapcsolatban elhangzott cégnév és adat kitalált. Meghatározott szabadalmak függőben. A készülék ára, valamint a vállalt garanciális feltételek eltérhetnek Európában, Ázsiában vagy Latin Amerikában. 130516

A tekercsek maximális átmérője: 305 mm

Minimális pályaszélesség:  114 mm

Maximális pályaszélesség:  216 mm

Maximális vágási szélesség: 203 mm

Minimális hasítási szélesség: 25,4 mm

Minimális címke hosszúság: 6,35 mm

Maximális címke hossz:   610 mm

Feldolgozási sebesség:   Akár 102 mm/mp. azaz 6,1 m percenként

Kijelző:   15,6” -s LCD érintőképernyő, 16:9-s, 1366 x 768 pixeles;  
   Biztonsági leállító gombbal ellátva

Kivágó kések száma:   1- 4 késig

A hasító pengék száma:   1-7 pengéig

A kivágási eljárás:   Wolframacél tengelyes kivágó kések

Kivágási protokoll:   HPGL

Optikai érzékelés:   Két zónás érzékelés

Vágási sebesség (max. átmérőnél): Akár 287 cm másodpercenként, 4 késes beállításnál

Processzor:   Intel® Atom™ 330 1.6 GHz

Memória:   1 GB DDR2

Beépített tárhely kapacitás: 160 GB SATA 2.5” HD

Adatbeviteli lehetőségek:  USB 2.0, 10/100/Gigabit Ethernet csatlakozó, Vezeték  
   nélküli 802.11 b/g/n hálózati csatlakozó, USB memória

Méretei:   198 cm hosszú x 76,2 cm mély x 142 cm magas

Súly (becsült):   226 kg

Energia igény:   100-240VAC, 300 watts

Ügynökségi minősítések:  UL, UL-C, CE, FCC Class A

Garancia:   1 év garancia az alkatrészekre,  
   korlátozás a meghatározott részekre

Opciók:   Lamináló rendszer kiegészítés Garancia hosszabbítás  
   Tisztító ecset készlet

Technikai paraméterek

TÖLTSE LE A CX1200e-S ÉS FX1200e-S BE- 

RENDEZÉSEK FILMJEIT OKOSTELEFONJÁRA
Töltsön le egy kétdimenziós kódolvasó 
programot, és olvassa be a megadott QR kódot.
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AMSY Jelöléstechnika Kft.

2040 Budaörs

Gyár utca 2.

Tel: 06 23 500 422

Fax: 06 23 500 428

www.amsy-jelolestechnika.hu

Mainzer Strasse 131

65187 Wiesbaden

Germany

Ph: +49 (0) 611-92777-0

Fx: +49 (0) 611-92777-50

http://primera.eu

email: sales@primera.eu
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