
Drukarki:  
Tiflex R32 1000  
Tiflex R3 1000 
Tiflex R3 500

✓ rozwiązanie problemu 
magazynowania opakowań 
kartonowych i etykiet 

✓ uproszczenie procesu zna-
kowania – efektowny nadruk 
zamiast naklejanej etykiety 

✓ usprawnienie procesu 
produkcji i minimalizacja 
ilości błędów popełnianych 
przy ręcznym nanoszeniu 
etykiet 

✓ najdłuższy okres gwa-
rancji na rynku – 3 lata na 
całość urządzenia 

✓ najwyższa wysokość 
nadruku – 100 mm z jednej 
głowicy, max 400 mm  
z jednego sterownika 

✓ szybki start urządzenia  
po zatrzymaniu (do 5 min.) 

✓ płynny atrament – bez 
zasychania w hydraulice 
maszyny 

✓ żywotność głowicy  
– brak konieczności  
wymiany w ciągu 3 lat

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

przyklady nadruku

Parametr R32 1000 R3 1000 R3 500
Konfiguracja Możliwość podłączenia od 1 do 4 głowic.  

Maksymalna wysokość druku jedną głowicą 100 mm.
Możliwość podłączenia od 1 do 4 głowic.  
Maksymalna wysokość druku jedną głowicą 50 mm.

Głowica Rozdzielczość pionowa 192 dpi (kody kreskowe). Rozdzielczość pozioma od 50 do 300 dpi.  
System automatycznego czyszczenia.  
Odległość głowicy od produktu 1-4 mm.  
System odzyskujący atrament po wykonanej procedurze czyszczenia.  
Maksymalna szybkość druku do 90 m/min.

Interfejs użytkownika Wyświetlacz: TFT LCD (15” kolorowy), podświetlany, WYSYWIG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy.  
Oprogramowanie do tworzenia, konfigurowania i zarządzania nadrukami w oparciu o system Windows® XPE.  
Funkcje druku: dane stałe, kalendarz, licznik, kod zmiany, numer linii, grafika (formaty BMP i JPEG).
Kody kreskowe (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, ITF14, CODE39, CODE128).
Format nadruków XML.
Fonty Windows® TrueType, Unicode.
Funkcje importu i export nadruków, ustawień, grafik i fontów za pomocą USB i połaczeń sieciowych. 
Pojemność twardego dysku: 160 GB.

Materiały eksploatacyjne Atrament olejowy 
Atrament pigmentowy w zasobnikach o pojemności 500 ml.

Komunikacja RS 232, Ethernet, TCP/IP. Port USB w celu importu/exportu nadruków i grafik. 
Wejścia/wyjścia o standardzie napięciowym 5V
Podłączenie dla lampy alarmowej: napięcie 12V, moc max. 10W
Sterowanie nadrukiem: sygnałami o napięciu 12V

Otoczenie Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz.(EMC). Temperatura pracy 10 do 40°C  
Wilgotność pracy 10 do 90% (bez kondensacji)
IP 52 (wyższe IP na indywidualne zapytanie)


