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INK JET industrijski tiskalniki Hitachi 

so namenjeni brezkontaktnemu 

označevanju izdelkov na proizvodnih 

linijah in delujejo po principu 

kontinuiranega curka črnila (CIJ - 

continuous ink jet ). 

KODING REŠITVE

Ink Jet tiskalnik Laser Tiskanje in apliciranje etiket

Laserski industrijski tiskalniki 

so namenjeni brezkontaktnemu 

označevanju izdelkov na proizvodnih 

linijah, kjer se pojavljajo zahteve po 

nizkih obratovalnih stroških, visoki 

zanesljivosti in trajnosti označb.

Te naprave so namenjene 

označevanju sekundarne embalaže, 

povsod tam kjer je potrebno avto-

matsko označevanje na liniji, hkrati 

pa oznaka mora biti trajna in čitljiva.

So že vrsto let ena najpogostejših 

rešitev za označevanje proizvodov s 

črtnimi kodami, serijskimi številkami 

in ostalimi podatki. Etikete lahko 

natisnete sami ,takrat ko jih 

potrebujete.

Tiskalnik etiket Direktni tisk na folijo Hibridni termo transfer

Ti tiskalniki so namenjeni 

digitalnemu dotisku folijske 

embalaže  v sklopu vaše vertikalne ali 

fl ow-pack pakirne linije. Omogočajo 

hiter, čist in kvaliteten odtis z 

majhnim obratovalnim stroškom.

Kombinacija digitalnega in tampo 

tiska. 

Omogoča tiskanje spremenljivih 

podatkov kar ne zmore tampotisk. 

Hkrati pa omogoča tisk v določeni 

barvi, kar laser ne zmore.
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Avtomatska identifi kacija izdelkov 

z ročnimi ali avtomatskimi čitalci 

črtnih in matričnih kod je danes 

nujna v vseh proizvodnih in 

logističnih procesih. V proizvodnji pa 

se vse bolj uveljavlja industrijski 

vid-vizualna kontrola izdelkov. 

Identifi kacija in kontrola Ročni koder Etikiranje in polnilni stroj

Koderji predstavljajo še vedno 

cenovno ugodno rešitev vsepovsod 

tam, kjer linije še niso popolnoma 

avtomatizirane.

V avtomatskem proizvodnem pro-

cesu je uporaba polnilnih strojev in 

etiketirnih naprav danes neizbežna.

V sklopu potrošnega materiala vam 

nudimo etikete v roli za tiskalnike 

etiket, termotransfer folije za 

tiskalnike etiket, potrošne tekočine 

za ink jet industrijske tiskalnike, 

kartuše za HP tiskalnike in Bulk ink 

sisteme.

Potrošni material Rezervni deli in servis Nadzor sistemov

Za vso opremo opravljamo garancijski 

in po-garancijski servis. Prav tako 

imamo organizirano tehnično službo, 

saj se zavedamo da lahko le tako 

nudimo storitev na najvišjem nivoju 

našim strankam.

Nadzorujte in upravljajte industrijske  

tiskalnike s pomočjo programske 

opreme in znižajte obratovalne 

stroške.
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KOLIKO VAS VAŠA NALOŽBA DEJANSKO STANE?

Nakupna cena je samo del dejanskih stroškov in ne predstavlja dejanskih stroškov nap-

rave.

Prepogosto se dogaja da operativni standardi, stroški, povezani z funkcionalnostjo in 

vzdrževanjem naprave, celotne stroške lastništva (CSL) dvignejo preko zneska, ki ste ga 

imeli v proračunu.

IMEJTE NADZOR NAD NAPRAVAMI 
IN ZNIŽAJTE STROŠKE

KOLIKŠEN JE STROŠEK ENEGA ODTISA?

Z analizo obstoječega sistema za industrijsko

tiskanje izračunamo obstoječi strošek in 

pripravimo predlog za optimizacijo 

(znižanje stroška in boljša 

produktivnost - od najmanjših 

podrobnosti do celovite slike).

A - Analiza
 > Opredelitev ciljev
 > Analiza - Ovrednotenje
 > Poročilo - Predlog

I - Implementacija
 > Koordinacija
 > Usposabljanje

M - Manangiranje / Upravljanje
 > Nadzor in prilagajanje   
 > Popravila in vzdrževanje 
 > Poročanja

ZAKAJ BI “VEZALI” DENARNA SREDSTVA V NAKUP OPREME?

Vedno večje število podjetij se odloča za najem najnovejše in najboljše opreme.

Kakšne prednosti vam ponuja najem opreme?

>  Najem vam omogoča, da ohranjate vašo opremo vedno konkurenčno in najnovejšo.

>  S tem ko najamete opremo, jo po končani dobi najema lahko vrnete, ter se odločite za novo.

>  S tem ima podjetje vedno najnovejšo opremo, ki mu omogoča delo z novimi tehnologijami.

>  To pa omogoča prilagodljivost in ohranjanje konkurenčnosti podjetja na trgu.

>  Ni stroškov amortizacije opreme.

>  Enostavno vodenje v računovodstvu in planiranje izdatkov.

Pri najemu razen mesečnih stroškov najema (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov. 

Slednje kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, temveč jo ohranja.

Amortizacija se knjiži pri lizingodajalcu. Z najemom podjetje ohranja razmeroma visoko likvidnost.

NAJEM OPREME
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