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Wysoka rozdzielczość druku dla wymagających
Firma Codemax jest autoryzowanym dystrybutorem przemysłowych systemów drukujących hiszpańskiej
firmy Limitronic® w Polsce. Codemax specjalizuje się w sprzedaży oraz wdrażaniu drukarek atramentowych
drukujących w technologii High Resolution, dedykowanych specjalnie dla przemysłu.

D

rukarki marki Limitronic® przeznaczone są do nanoszenia nadruków
monochromatycznych oraz kolorowych
w wysokiej rozdzielczości, głównie na
opakowaniach zbiorczych. Do znakowania powierzchni chłonnych (papier,
karton, drewno, gips, ceramika) stosuje się standardowy tusz na bazie olejowej, natomiast do powierzchni nieabsorpcyjnych (folia, tworzywa sztuczne,
metal, szkło) – tusz z domieszką substancji, która utwardza nadruk podczas
naświetlania światłem ultrafioletowym
z użyciem lampy UV LED.
Każdy model drukarki Limitronic® jest
wyposażony w kolorowy ekran dotykowy
LCD, pozwalający na swobodną i bardzo
czytelną obsługę urządzenia. We wszystkich modelach serii Limitag® V5 zastosowano interfejs użytkownika oparty na
platformie Windows XP, co gwarantuje prostotę obsługi systemu drukującego
i zapewnia praktycznie nieograniczone
możliwości podczas kreowania drukowanych etykiet. Urządzenia marki Limitronic® są produkowane wyłącznie
z przeznaczeniem do stosowania w bran-

ży przemysłowej, więc wszystkie modele posiadają obudowy wykonane ze stali
kwasoodpornej. W naszej ofercie proponujemy tusze na bazie olejowej w wersji
standardowej i UV – podstawowe kolory tuszy to: BLACK – czarny, CYAN –
turkusowy, MAGENTA – amarantowy,
YELLOW – żółty. Pozostałe wersje kolorystyczne tuszy są dostępne na specjalne
zamówienie Klienta.
W rodzinie drukarek Limitronic® wyróżniamy trzy podstawowe typy:
zz Limitag® V5 Lite – do obsługi jednej
głowicy drukującej;
zz Limitag® V5 – do obsługi max. 4 głowic drukujących jednocześnie;
zz Limitag® V5 Full Color – do nanoszenia nadruków kolorowych w technologii CMYK, obsługującą jedną zintegrowaną głowicę drukującą typu Combo.
We wszystkich modelach drukarek
z rodziny Limitag® V5 można stosować
zarówno tusz standardowy, jak i utwardzalny w świetle ultrafioletowym za pomocą lampy UV LED Curing System®.

reklama

PERFEKCYJNY NADRUK TANIM KOSZTEM
Limitronic ® to globalny dostawca niezawodnych systemów drukujących
wykorzystywanych w przemyśle, pracujących w oparciu o technologię Hi-Res
(High Resolution). Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w procesie
produkcji drukarek marki Limitronic ® jesteśmy w ciągłej gotowości, aby spełnić
wszystkie oczekiwania naszych Klientów. Drodzy Państwo! Systemy znakujące
marki Limitronic ® to: wysoka jakość wykonania, prosta obsługa, niskie koszty
eksploatacji, bezawaryjność, stabilność pracy w trudnych warunkach przemysłowych,
szerokie pole zadruku wysokiej rozdzielczości (foto realistyczne obrazy, kody
kreskowe, pola tekstowe, itp.). Gwarantujemy kompleksową i profesjonalną obsługę
handlowo-techniczną. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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Podstawowe zalety systemów drukujących Hi-Res firmy Limitronic®

Limitag® V5
CMYK Full Color

Limitag® V5 Lite

Limitag® V5

Fotorealistyczna konwersja kolorów

w skali szarości

w skali szarości

w kolorze

Możliwość druku

tylko w jednym
kolorze

w 4 kolorach
jednocześnie

druk kolorowy
głowica Combo

oprogramowaniem
z PC

wbudowany edytor

wbudowany edytor

Drukowanie tekstu, kodów kreskowych, grafiki i obrazów wysokiej jakości

•

•

•

Druk w rozdzielczości 512 x 1110 dpi

•

•

•

do 60 m/min

do 60 m/min

do 90 m/min

do 70 mm

70–280 mm

do 70 mm

•

•

•

Kreowanie indywidualnych etykiet

Prędkość druku
Wysokość nadruku
Długość tekstu/obrazu do 2 m

6,4"

8,4"

15"

Porty komunikacyjne: Ethernet 10/100T, USB, RS485 & RS232

Kolorowy ekran dotykowy

•

•

•

Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth

•

•

•

Niskie koszty eksploatacji oraz monitoring obsługi serwisowej

•

•

•

Codemax A. Kowalska, K. Wiśniewski Spółka Jawna
www.codemax.eu
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