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reklama

Na początku 2015 roku wprowadzi-
liśmy na krajowy rynek najnowsze 

modele drukarek atramentowych małe-
go pisma serii ci3000, które powszech-
nie są stosowane do znakowania produk-
tów w zakładach przemysłowych klienta. 
W porównaniu do poprzedniej serii dru-
karek ci1000, najnowsze systemy ci3000 

charakteryzują się sprawniejszym ukła-
dem hydraulicznym, co ma znaczący 
wpływ na niezawodność pracy oraz ob-
niżenie kosztów eksploatacji urządze-
nia. Zastosowano filtry nowej generacji 
o przedłużonej żywotności, które pozwo-
liły na wydłużenie gwarancji producenta 
na urządzenia do 30 miesięcy (w porów-
naniu do 24 miesięcy na systemy ci1000). 

Ponadto zmodernizowano i uproszczo-
no interfejs użytkownika, który zapew-
nia prostą i bezproblemową komunika-
cję z operatorem urządzenia. Swobodny 
dostęp do wielu niezbędnych funkcji wi-
docznych na dużym wyświetlaczu gra-
ficznym LCD w większości przypadków 
pozwala nam na zaspokojenie wszystkich 
potrzeb naszych Klientów. Intuicyjne 
wyświetlanie komunikatów ułatwia ob-
serwację aktualnego statusu pracy dru-
karki i szybkie zdiagnozowanie ewen-
tualnych nieprawidłowości, co eliminu-
je możliwość powstania niepożądanych 
przestojów linii produkcyjnych.

Citronix Inc. wyposażył swoje urzą-
dzenia w najwyższej klasy układ elek-
troniczny, zintegrowany na jednej płycie 
PCB, oraz w pełnowymiarową klawiatu-
rę QWERTY, co dodatkowo poprawia 
funkcjonalność pracy systemów druku-
jących marki Citronix™. Procesor „Cold-
fire” firmy Motorola zapewnia potęż-
ną moc obliczeniową, co w połączeniu 
z 50-mikronową dyszą w głowicy dru-
kującej (system ci3500 HS50) pozwa-
la na osiągnięcie prędkości druku do 
636 m/min. Takie parametry pozwalają 

Niezawodne w ciężkich warunkach
Firma Codemax jest autoryzowanym dystrybutorem systemów drukujących amerykańskiej firmy  
Citronix Inc. w Polsce. Codemax specjalizuje się w sprzedaży oraz wdrażaniu drukarek atramentowych, 
drukujących w technologii CIJ, dedykowanych specjalnie dla przemysłu.

Citronix Inc. to globalny dostawca niezawodnych systemów drukujących wykorzystywanych 
w przemyśle, pracujących w oparciu o technologię CIJ (Continuous Ink Jet).

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów z początkiem roku 2015 firma Citronix Inc. wpro-
wadziła na rynek najnowsze modele drukarek serii 3000, które z powodzeniem konkurują z takimi 
markami, jak: Videojet Technologies®, Hitachi®, Linx®, Imaje® i innymi.

Drodzy Państwo! Systemy znakujące marki Citronix to: wysoka jakość za rozsądną cenę, niskie 
koszty eksploatacji, bezawaryjność, stabilność pracy w trudnych warunkach przemysłowych (IP65), 
a także duża prędkość i niespotykana jakość wydruku – do 5 linii tekstu w rozdzielczości 31 pikseli.

Gwarantujemy kompleksową i profesjonalną obsługę handlowo-techniczną. Serdecznie zaprasza-
my do współpracy. 

Codemax A. Kowalska, K. Wiśniewski Spółka Jawna ● ul. Wojska Polskiego 34 ● 05-091 Ząbki
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ŁATWE ZNAKOWANIE

na płynną pracę przy bardzo wydajnych 
procesach produkcyjnych, gdzie wyma-
gana jest wysoka sprawność i bezawaryj-
ność wszystkich urządzeń. Nowoczesna 
płyta PCB pozwala na sprawną i zdalną 
komunikację z urządzeniem przy użyciu 
portów komunikacyjnych, a także na sze-
rokopasmową łączność poprzez Inter-
net. Posiadając takie możliwości, jeste-
śmy w stanie szybko i efektywnie usunąć 
awarię urządzenia.
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Oferujemy także specjalistyczne mo-
dele drukarek marki Citronix™, reko-
mendowane do wyszukanych aplika-
cji. Takie systemy doskonale spisują się 
w trudnych warunkach przemysłowych. 
Stworzony do tego celu model ci3650 
charakteryzuje się wysokim współczyn-
nikiem stabilności pracy w wymagają-
cych warunkach otoczenia, zachowując 
bardzo dobrą jakość druku. Drukarkę 

ci3650 wykonano w obudowie o klasie 
szczelności IP65, co czyni ją odporną 
na zalanie cieczą oraz pozwala na pracę 
w warunkach wysokiego zapylenia.

Model ci3650 jest produkowany 
w czterech wersjach, na specjalne zamó-
wienie naszych Klientów.

Na szczególną uwagę zasługuje także 
szeroka gama tuszy oferowanych przez 
firmę Citronix Inc., co daje możliwości 

zadrukowania praktycznie każdej po-
wierzchni produktu w zróżnicowanych 
warunkach otoczenia. Dzięki temu sys-
temy marki Citronix mają zastosowanie 
w szerokim zakresie aplikacji, gdzie wy-
maga się znakowania metodą bezkontak-
tową. Często są to duże wyzwania, w któ-
rych drukarki Citronix znakomicie się 
sprawdzają, a którym drukarki marek 
konkurencyjnych niekiedy nie są w sta-
nie sprostać.� n
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