®

VIAjet L-Series
™

HIGH-RESOLUTION THERMAL INKJET PRINTERS POWERED BY MPERIA®

Kvalité, hastighet och skalbarhet

matthewsmarking.se

SKRIV UT VARIABEL DATA, ENKEL TEXT OCH
GRAFIK I OTROLIGA HASTIGHETER
MPERIA® VIAjet L-Series bläckstråleskrivare skriver med hög kvalité i extrema
hastigheter. Oavsett vad du behöver skriva ut så har vi ett passande bläck för
nästan alla ytor, även för snabbtorkande applikationer.

Hög hastigheter i hög kvalité
+

Dubbel så snabbt som konkurrerande
system, upp till 975 m/min*

+

Äkta 600 dpi upplösning upp till
61 m/min för otroligt skarpa och
tydliga utskrifter

+

Egen utveckling och produktion av
bläck garanterar en säker och hög
prestanda av dina utskrifter

Hög tillgänglighet
+

Patronbaserade skrivare innebär
praktiskt taget inget underhåll

+

Patroner och skrivhuvuden kan
bytas på några sekunder

+

Ett aktivt bulksystem ökar din
produktivitet till en lägre kostnad
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Skalbarhet
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+

Väx enkelt med dina utmaningar. Från att
ha en skrivare på linjen till att ha flera, eller
utöka med nya linjer. Allt styrt av en
kontrollenhet

+

Integrera verifiering av dina utskrifter
utan dyra mellanprogram

+

Förhindra integrationsproblem genom ett
enda användargränssnitt som styr din
L-serie och annan teknik från tredje part

*Detta uppnås med två sammankopplade skrivhuvuden
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Vi presenterar MPERIA , en
universell styrenhet
®

+

Ta bort mänskliga fel; meddelande- och kodgenerering
hanteras enkelt via ett användargränssnitt

+

Väx med ditt företag; oavsett om du lägger till fler
produktionslinjer eller fler anläggningar

+

Minska komplexiteten genom att ta bort onödiga
mellanprogram och tredjepartsleverantörer

+

Uppnå produktivitet på nästa nivå; anslut enkelt till dina
affärssystem

L-Serie, Skrivhuvud
L12

Max skrivhöjd 12,7 mm

L25

Max skrivhöjd 25,4 mm

L50

Max skrivhöjd 50,8 mm
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HÖG SKRIVHASTIGHET, upp till 975 m/min
MONTERINGSFLEXIBILITET ger utskriften där du behöver
TYDLIGT OCH KLAR högupplöst märkning
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L1

VIApack

Max skrivhöjd 12,7 mm

Max skrivhöjd 12,7 mm

+

Antal utskrifter per sekund, över
500 unika meddelanden

+

+

Perfekt för trånga utrymmen och
OEM integration

Komplett system direkt ur lådan
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Våra Bläck
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Vi är stolta över att äga hela kedjan ifrån utveckling
till tillverkning av bläck. Vi som experter kan alltid
erbjuda dig rätt bläck för din applikation.
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+

Vattenbaserat

+

Snabbtorkande

+

Flera färger

+

Patron eller bulk hantering

+

MEK bläck

L-SERIES
SKRIVHUVUD

ANTAL
BLÄCKPATRONER

MAX.
SKRIVHÖJD

SKRIVHUVUD,
DIMMENSION
(B x H x L)

L1

1

12,7 mm

92 x 42 x143 mm

L12

1

12,7 mm

87x129 x 210 mm

L25

2

25,4 mm

133x129 x 210 mm

L50

4

50,8 mm

224x133x 210 mm

MAX. SKRIVHASTIGHET
VID 75 DPI

488 m /min

MAX. SKRIVHASTIGHET
VID 600 DPI

60 m /min

MAX.
SKRIVAVSTÅND

SKRIV
RIKTNING

6,4 mm

Horisontellt
eller
uppifrån
ner

®

Matthews Marking Systems är en global leverantör av märknings- och
kodningslösningar för produktidentifiering, kodning och spårbarhet. Våra kunder litar
på att vi hjälper dem att uppnå ökad produktivitet. Med över 160 års erfarenhet av
märkning och kodning har vi skapat ett globalt rykte som en ledande innovatör som
hjälper kunderna att lyckas inom industri- och förpackningsindustrin.
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