
TINDIPRITSMARKEERIJAD on le-
vinuimad kontaktivaba markee-
rimise seadmed, neid kasutatak-
se tootmises pudelitele-purkidele, 
väikepakenditele ja teistele toode-
tele markeeringu kandmiseks. 

Printerite tarkvara muudab 
kalendri järgi tootmiskuupäeva 
ja arvutab “parim enne” perioo-
de, genereerib vöötkoode, kasu-
tada saab loendureid ning luua 
printeri ekraanil logosid ja ku-
jundeid. Loodud teateid saab sal-
vestada ja trükkimiseks valida.  

Eritarkvaraga on võimalik jäl-
gida arvutist printerite seisundit. 
Printerid on võimelised kirjuta-
ma kõigis suundades, erinevat 
värvi tintidega mitmesugustele 
pindadele. 

Seadmed on töökindlad ja ei 
vaja pidevat järelevalvet, hooldu-
sele kuluv tööaeg on minimaal-
ne. Lihtsalt vahetatavate moo-

dulitena koostatud Videojet 1610 
printeri hooldusvälp on 12 000 
töötundi!

 
PAKENDIMARKEERIJAD kir-
jutavad erinevate trükipeadega 
imavale ja mitteimavale pinnale, 
paljud printerid on võimelised 
kontaktivabalt trükkima kõrge 
resolutsiooniga logosid ja vööt-
koode. 

Ühe juhtpuldiga saab juhtida 
mitut trükipead, mõningatel ma-
sinatel ka erinevatel tootmisliini-
del. 

Selliseid printereid kasutatakse 
kartongkastidele, kile- ja paber-
kottidele, puitmaterjalile, plaati-
dele ja teistele pakenditele ning 
suuremõõtmelistele toodetele 
markeeringu kandmiseks. 

Videojet 2300 seeria printerid 
on kõrgekvaliteediliste kartongi-
printerite parimad esindajad.

KILEPRINTERID kasutavad kõr-
ge trükitihedusega termosiir-
de meetodit kirjete kandmiseks 
painduvale rullis pakkematerja-
lile enne toote pakendamist. 

Eelnevalt trükikojas mitme-
värviliselt pakkekilele või foo-
liumile peale kantud kujunduse 
muutumatule osale prinditakse li-
saks tootekohane teave: nimetus, 
koostis, vöötkood, tootmisaeg 
vmt. Selline lahendus võimaldab 
erinevate toodete jaoks ühesugus-
te kilede kasutamisega vähendada 
pakkematerjalide laoseisu. 

Videojet DataFlex® Plus prin-
terid sobivad keeruliste ja info-
mahukate tekstide, logode ja ku-
jundite trükkimiseks, Videojet 
6210 on lihtne ja soodne kile-
printer kuupäevade ja tootekoo-
dide kandmiseks kilepakenditele 
enne nende täitmist. 

LASERMARKEERIJAD võimal-
davad kiiresti ja kõrge trükikva-
liteediga märgistada erinevaid 
materjale vastavalt alusmaterja-
li omadustele värvi muutmise, 
värvi- ja pinnakihi eemaldami-
se või graveerimise teel. Laserit 
eelistatakse suurte tootmismah-

tude korral madalate kasutusku-
lude tõttu, sest kujutise tekitami-
seks ei ole vaja täiendavaid kulu-
materjale. 

Videojet 3120 lasermarkeeri-
ja on kiiretel liinidel lihtsa teksti 
kirjutamiseks, Videojet 7310 so-
bib ka tugevast plastist või me-
tallist pindade keerukate kujun-
ditega markeerimiseks.

ETIKETIPRINTEREID kasutatak-
se teksti, piltide ja vöötkoodide 
trükkimiseks paber-, plast-, kar-
tong- ja tekstiilmaterjalidest eti-
kettidele. 

Printerite valik on pisikesest 
plastkestas kontorilauale sobi-
vast seadmest tööstuslike ööpäe-
vas sadu tuhandeid silte trükki-
vate masinateni. SATO  termo- ja 
termosiirdeprinterite valikus on 
printereid kõikvõimalikeks trü-
kilahendusteks, Primera värvili-
sed etiketiprinterid trükivad fo-
tokvaliteedis pilte ja kujundeid 
rullist keritavatele kleebistele.

Etiketiprinteritega välja trü-
kitud etikette saab toodetele pai-
galdada etiketipaigaldajate abil.
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Tooteid võib pakendada mitmesugustesse 
erinevatele nõuetele vastavatesse pakenditesse, 
kuid ükski neist ei täida lõpuni oma ülesannet, 
kui sellel puudub info pakendi sisu, 
kasutustingimuste, sihtkoha ja palju muu olulise 
kohta, mida kauba kasutaja ning käitleja teadma 
peaks. Lahendus on kauba markeerimine – 
vajalike andmete kandmine etiketile või otse 
pakendile. Mõningaid markeerimisviise on 
kirjeldatud allpool.

www.markline.ee


