
Drukarki:  
Tiflex R4 1000 
Tiflex R4 500

oszczędności 

✓ najdłuższy okres gwarancji na 
urządzenie - 3 lata 

✓ nawet czterokrotne obniżenie 
całkowitych kosztów oznako-
wywania opakowań zbiorczych 
względem etykiet 

✓ brak konieczności magazyno-
wania opakowań kartonowych  
i wcześniej przygotowanych etykiet 

eliminacja blędów  
i przestojów 

✓ płynny atrament – nie zasycha 
w hydraulice maszyny 

✓ usprawnienie procesu produkcji 
i minimalizacja liczby błędów 
popełnianych przy ręcznym na-
noszeniu etykiet 

użytkowość, możliwości,  
elestyczność 

✓ wysokość nadruku do 100 mm 
z jednej głowicy 

✓ start urządzenia w około 5 min 

zalety



specyfikacja

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

serwis +48 604 262 200 
www.hitmark.pl

Parametr HRP R4 500 HRP R4 1000
Konfiguracja Procesor ARM Cortex A9 800 MHz – Pamięć 256 MB – SSD 4 GB. Zintegrowany wewnętrzny miernik prędkości oraz dwie fotokomórki w celu automatycznej 

konfiguracji (prędkość, kierunek ruchu produktu). Zewnętrzny enkoder w celu dokładnego drukowania kodów kreskowych.
Maksymalna wysokość nadruku 50 mm 100 mm
Maksymalna długość nadruku Długość nadruku do 10 metrów (8 x 1.25 m)

Rozdzielczość pionowa 64 dpi (kody kreskowe). Rozdzielczość pozioma 50 to 300 dpi. Automatyczny system przepłukiwania dysz. Odległość głowicy 
od produktu od 1 do 5 mm. Atrament po przepłukaniu jest odzyskiwany i gotowy do ponownego użycia. Szybkość druku do 200 m/min.

Interfejs użytkownika Oprogramowanie Ockham 3.0 do tworzenia etykiet i podglądu drukarki. 
Interfejs użytkownika na PC lub 10-cio calowym tablecie z systemem Windows 10. Etykiety z informacjami statycznymi, godziną, datą, kalendarzem, 
licznikami, kodami zmian, grafikami (w formacie BMP i JPEG). Kody kreskowe (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, QR CODE, ITF14, CODE39, CODE128). 
Fonty Windows® TrueType Unicode printing. Import i export: parametrów; etykiet, konfiguracji, grafik i fontów poprzez USB, ETHERNET.

Materiały eksploatacyjne Atramenty olejowe o wysokim kontraście w kartridżach 220 ml. Zabezpieczone elektronicznym czipem. Patyczki i chusteczki czyszczące. 
Komunikacja Ethernet, TCP/IP. Modbus. Port USB do importu/eksportu etykiet I grafik, złącze RS 232 (opcja), sterowanie WiFi (opcja), programowanie wejścia czujnika 

zewnętrznego, protokoły komunikacyjne do maszyn pakujących.
Wymiary i warunki pracy Głowica: wymiary 407 x 140 x 195.2 mm. Waga 7.5 kg. Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz. EMC i certyfikacja bezpieczeństwa. Temperatura pracy od 10 do 40°C. 

Wilgotność względna (bez kondensacji) 10 do 90%. Klasa szczelności IP42 (głowica), IP65 (tablet PC).
Opcje 10-cio calowy, przemysłowy tablet PC. Lampa alarmowa. Czytnik kodów. Zewnętrzny enkoder (z kółkiem). Materiały czyszczące. RS 232 z funkcją 

programowania zewnętrzny czujnik z funkcją programowania. Zewnętrzna karta WiFi do komunikacji.

przyklady nadruku


