Megbízható működés,
kíváló ár-érték arány

Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Videojet® 1040

Bizonyított Videojet minőség
általános feliratozási feladatokhoz
kiváló ár-érték aránnyal

A kimondottan a felhasználói igények kielégítésére tervezett
Videojet 1040-es révén a kis- és középvállalkozásoknak nem kell
többé azokat a kompromisszumokat megkötniük, amelyek a
belépő szintű nyomtatási megoldásokkal járnak.
A 1040-es sokoldalúságának, egyszerűségének és megbízható
működésének köszönhetően páratlan értéket nyújt.
Megbízható működés

Nincsenek többé kódhibák

• Az automatikus öblítésű írófej akár 12 napig
folyamatos, tisztítás nélküli használatot tesz
lehetővé.

• A feliratok vizuális kiválasztásával és
az elrendezések előnézetével segíti
a gépkezelőket a megfelelő kódírásban.

• A Dynamic Calibration™ a gépi paramétereket
automatikusan állítja a változó hőmérsékletnek
megfelelően anélkül, hogy a kezelőnek be kellene
avatkoznia.

• Irányított adatbevitellel, illetve a dátum és idő
automatikus beszúrásával csökkenti a helytelen
kódolásból eredő selejtet és az újrafeldolgozások
kockázatát.

• Megbízható indítást és feliratozást biztosít
a rendes hétvégi leállások után.

• Az automata sebességfelismerő funkció
az opcionális termékérzékelő révén alkalmazkodik
a sor sebességváltozásaihoz anélkül, hogy
forgójeladóra lenne szükség.

Írásminőség
• A bizonyított fúvókás technológia konzisztens
írásminőséget nyújt általános feliratozási
feladatokhoz
• A fúvókás technológia különböző méretű
karaktereket tesz lehetővé mind az alaptermékek,
mind a külső csomagolások kiváló minőségű
kódjaihoz.

Egyszerű használat
• A könnyen kezelhető, intuitív 7”-os színes
érintőképernyővel a kódok bevitele gyorsabb,
és kevesebb gépkezelői képzésre van szükség.
• “Smart Cartridge”, azaz chippel ellátott
patronokkal biztosítja a mindig megfelelő
folyadék betöltését.
• A moduláris kialakítás a pótalkatrészek gyors és
egyszerű cseréjével leállás esetén villámgyors
helyreállást tesz lehetővé.

Nincs szennyeződés,
nincs veszteség, nincs hiba
A Smart CartridgeTM rendszer egy mikrochipet tartalmaz,
amely biztosítja a megfelelő folyadékok használatát, és
figyelmezteti a gépkezelőt,
ha rossz patron lett behelyezve.
Egyedülálló kialakítása gondoskodik arról, hogy
a patronban lévő összes folyadék maradék nélkül
felhasználásra kerüljön, ami maximalizálja
a felhasználást, és csökkenti a költségeket.

Tinták a páratlan teljesítményért
Kémiailag fejlett és bizonyított tintáinkat a modern alkalmazásokhoz
és gyártói környezethez terveztük, hogy optimális teljesítményt
és maximális üzemidőt nyújtsanak.
• Szigorú, számos környezeti feltételnek megfelelő tesztelésen estek át
• A folyadékok és az alkatrészek kémiai kompatibilitása segít a korai
elhasználódás megelőzésében
• Megfelelnek a legszigorúbb tisztasági és szűrési szabványoknak,
valamint 100%-os tételvizsgálatnak

Egyedülálló írófej-innováció
Az automatikus öblítési funkció segít, hogy a fúvókában kevesebb
tinta rakódjon le, így a feliratozó tovább használható két tisztítás
között.
Az írófejből kirepülő tintacseppek pontos pozicionálását összetett
szoftveres algoritmus vezérli. Ez biztosítja a kiváló írásminőséget,
különböző környezeti körülmények és sebességek mellett is.

Videojet® 1040

Kiskarakteres tintasugaras feliratozó
Írás sebesség

Hőmérséklet/páratartalom tartomány

1 soros írásnál = max. 130m/perc
2 soros írásnál = max. 50m/perc

5-45 °C
0-90% relatív nedvességtartalom, nem kicsapódó

Karakter mátrix variációk

Elektromossági követelmények

1 sor: 5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 12x12, 16x12
2 sor: 5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 12x12

Névleges feszültség, teljesítmény: 100-120 / 200-240 VAC 50/60Hz, 60W

Névleges karakter magasság

~15kg szárazon

Súly

Választható 2mm-től 7,5mm-ig, betűtípustól függően

Fejtávolság
Optimális: 12mm
Változtatható: 5-15 mm között

Kezelőfelület
7 hüvelyk (17,8 cm) képátlójú TFT-LCD érintőképernyő,
könnyű kezelhetőséggel és kevesebb kódbeviteli lépéssel

Méretek

Karakterkészletek
[12.48in] 317mm

Nyelvi és kezelőfelületi lehetőségek
angol, arab, bolgár, cseh, francia, görög, héber, magyar,
lengyel, portugál, orosz, spanyol, thai, török és vietnámi

Adat csatlakozás

[13.81in] 351mm

orosz/bolgár, török/skandináv, görög, arab,
héber, kelet-európai és észak-amerikai

USB 2.0

Üzenettárolás
Akár 15 üzenet

IP védettségi fokozat
[16.40in] 417mm

IP43, külső levegő nem szükséges, rozsdamentes acél gépház

Írófej

15

Fűtött írófej
Fúvóka méret: 60 micron

Fejkábel
Ultra hajlékony
Hossz: 2m, MEK kompatibilis kivitelezés
[.75in]
19mm

Folyadéktartályok
Tinta és oldószer Smart CartridgeTM 750ml kazetták

[19.04in] 484mm
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[11.02in] 280mm

62mm

[12.99in] 330mm

[2.42in]

[9.25in] 235mm
[14.13in] 359mm

[14.72in] 374mm

[15.00in] 381mm

[15.40in] 391mm

[10.96in] 278.5mm
[9.78in] 248.5mm

[1.63in]
41.28mm

[.40in]
10.2mm

[.98in]
25.0mm

[8.21in] 208.5mm

[.51in]
13.0mm

Videojet® 1040 nyomtatási minták
Leírás
Egy soros 5x5

Egy soros 7x5

Egy soros 9x7

Egy soros 12x9

Egy soros 16x10

Két soros 5x5

Két soros 7x5

Két soros 9x7

Két soros 12x9

Arab karakterek 9 magas

Két soros 12x12

Két soros 16x12,7x5

A tükrözött és visszafelé írt karakterekkel a gyártósorok bármilyen haladási
íránya és a termékek gyártósoron való
különböző helyzete is lehetővé válik

Logók és grafikák
Minden felirat 60dpi felbontással készült.

Nyomtatási minta

A megbízhatóság az alapcsomag része
A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba
integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve
a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle
AdvantageTM minőséggel.
Célunk, olyan kapcsolatok kialakítása a fogyasztási cikkeket,
gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeleinkkel, amelynek
során partnereink termelékenysége, hatékonysága nő, erősebb
védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek
az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari
kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfúvókás grafikus
tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomtatók,
adatcímkézők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére
alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 345 000
üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk.
Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint
tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000
munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére.
Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400
disztribútor forgalmazza.

Cégközpont
Videojet értékesítési- és szervizirodák
Gyártás és termékfejlesztés
Videojet leányvállalattal rendelkező országok
Szerződött disztribútorokkal rendelkező országok

AMSY Fókuszban az ügyfeleink
Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY
Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve
szakértő partnerként segítik ügyfeleinket - mára több
mint 800 vállalkozást - a legmagasabb elvárásoknak
is megfelelő jelöléstechnika kialakításban és
alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú
tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet
fordítunk az ezeket követő folyamatokra is.

Készülékértékesítés:

06 23 500 422

Magyarországon egyedülálló módon közel 20
ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik
vevőink magas szintű támogatásával. Országos
szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan
reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és
javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói
hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli
munkával elért, teljes körű vevői elégedettség
eredményezhet.

Biztos pont a termelésben

Kellékanyagok:
AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
www.amsy-jelolestechnika.hu
info@amsy-jelolestechnika.hu

06 20 994 99 44
Szerviz:

06 20 40 30 004
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