
 
 

 

 
 
 

DIDELIO ŠRIFTO IR AUKŠTOS KOKYBĖS 
RAŠALINIS SPAUSDINTUVAS –  

IJ4000  
Produktų ženklinimo darbo arkliukas. IJ4000 spausdintuvas pasižymi tvirta 

konstrukcija, centriniu rašalo tiekimu ir iki 100 mm šrifto aukščio. 
 

 

 

      Paprasta  Protinga       Patikima 



Didelio šrifto rašalinis spausdintuvas 

IJ4000 – Kokybiškas didelių simbolių spausdinimas 
 

 

 

IJ4000 yra didelių rašmenų 

spausdintuvas, skirtas pramoninių 

gaminių ženklinimui. Spausdinimo 

vaizdai tvarkomi rankiniu būdu, tiesiai 

įrenginyje, arba per savo įmonės tinklą. 

Tai reiškia, kad galite nuolat stebėti savo 

ženklinimo procesą. Spausdinimo sistemą 

sudaro trys pagrindiniai komponentai: 

spausdintuvas, valdiklis ir ekranas. Jį 

galima lanksčiai išplėsti ir jame gali būti 

nuo 1 iki 4 spausdinimo galvučių – 

priklausomai nuo jūsų spausdinimo 

sprendimo reikalavimų. 

 

Nuotolinis valdymas 

Savo IJ4000 galite valdyti naudodami 

IJ4000-HMI arba galite pasirinkti 

vieną iš daugelio variantų. Dėka 

pritaikytų Diagraph sprendimų, galimi 

ir centrinio valdymo variantai per jūsų 

įmonės kompiuterinę sistemą. 

Susisiekite su mumis ir padėsime Jums 

išsirinkti geriausią ir optimaliausią 

variantą. 

IJ4000 spausdinimo įrenginys taip pat 

leidžia daug pasirinktinių sprendimų 

jūsų įmonės konkrečiam projektui. 

Mielai patarsime dėl brūkšninio kodo 

patvirtinimo galimybių. 

 
Rašalo parinkimas yra svarbiausia 

ScanTrue II rašalas pasižymi 

išskirtinėmis kontrasto savybėmis ant 

poringų paviršių, tokių kaip popierius, 

kartonas, gipso kartonas ar mediena. 

Grafikos, tekstų ir 1D bei 2D kodų 

spausdinimo vaizdai turi labai tikslius 

kontūrus. Rašale nėra mineralinių aliejų 

ir jis yra sertifikuotas naudoti maisto 

pramonėje. Tai reiškia, kad tuščias 

rašalo talpyklas galima išmesti su 

įprastomis buitinėmis atliekomis. 

„ScanTrue II“ yra juodos, mėlynos ir 

raudonos spalvos. 

Produkto pranašumai 

✓ Spausdinimo aukštis iki 100 mm 

✓  Didžiausias spausdinimo 
tolis nuo produkto  12 mm 

✓  Didelis spausdinimo 
greitis iki  90 m/min 

✓ Lankstus spausdintuvo pritaikymas 

✓  Draugiškas aplinkai dėl patvarių 
komponentų bei rašalo be 
mineralinių aliejų  

✓ Galimas prisijungimas per NiceLabel 

✓ Rašalo talpos iki 1 litro 

✓  Ekonomiškesnis lyginant su 
etiketavimu

 

 
MOST ROBUST PRINTHEAD IN 

THE INDUSTRY. 

The tough printheads with 

50 mm and 100 mm variants are 

the basis of your large character 

printing. Following installation, 

they can run 24 hours a day, 

7 days a week, 365 days a 

year. Variants of the horizontal 

printheads are available for tilted 

conveyor belts and for vertical 

printing. There are no limits to 

the possible applications. 

Get in touch with us to 
find the best printhead 
combination for you. 

Use case: Printhead 



 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRINIS RAŠALŲ TIEKIMAS 

Čia galite prijungti iki keturių spausdinimo 

galvučių. Norint pakeisti rašalo kasetes, 

nebūtina sustabdyti gamybos linijos, nes 

rašalo tiekimas yra už saugos zonos. 

 
SPIRUOKLINIS LAIKIKLIS 

Spyruoklinis laikiklis apsaugo 

spausdinimo galvutę nuo žymimų 

gaminių susidūrimo su spausdintuvu. 

 
PUIKI SPAUSDINIMO KOKYBĖ 

Rašalo purškimo atstumas iki 12 mm, 

kreipiamieji ritinėliai ir automatinio 

spausdinimo galvutės valymo funkcija 

užtikrina nuolatinę aukštą kokybę.

 
  



 


