
KT serisi büyük karakter inkjet 
markalama sistemleri (DOD)

KT serisi büyük karakter inkjet baskı sistemleri, 
herhangi bir tür ambalajın veya hareketli nesnenin üzerine 
alfanümerik karakterlerle istenilen bilgiyi , 7 noktalı (KT7) veya 16 
noktalı (KT16) baskı kafaları ile ve nominal karakter yüksekliği
en az 12,6 mm ila en çok 75 mm. olarak markalayabilen, 
güvenilir çok yönlü sistemlerdir. 
Çok çeşitli baskı ihtiyaçlarında;
7 dot yazıcı kafadan 4 adet veya 16 dot yazıcı kafadan 2 kafa 
yönetilebilir ve aynı anda kullanılabilir. 
Kompakt boyutları ve evrensel montaj sayesinde
pozisyon, herhangi bir üretim türüne kolayca entegre olur



 STP YAZICI KAFALAR

• DOD yüksek verimli solenoidler tarafından kontrol
edilen vanaları kullanan inkjet teknolojisi.

• Baskı hızı: Dakikada 50 metre.
• STP 700 modeline özgü bir özellik olarak, baskı kafasını

kademeli olarak nominal değerin yaklaşık% 50'sine
kadar düşürülmüş karakter yüksekliğine kadar
eğebilirsiniz.

• Baskı kafası ile basılacak ürün arasındaki mesafe: 30
mm'ye kadar.

• Her pozisyonda monte edilebilir.
• Paslanmaz çelikten üretilmiş, 1,35 litre mürekkep tankı,

filtreli.
• Manometre ile hava basıncı regülatörü 0-1 bar.
• Su, etanol, mek (metil etil keton) bazlı mürekkep

kullanımı
• Mürekkep tankı için basınçlı hava beslemesi: minimum

basınç 1 bar ve maksimum 8 bar.

6,5 LİTRE PASLANMAZ ÇELİK MÜREKKEP TANKI

KORUMA KABİNİ 

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

OPSİYONEL AKSESUARLAR

YAZICI KAFA, MÜREKKEP TANKI VE 
KONTROL ÜNİTESİ İÇİN STAND

16-DOT YAZICI KAFA MODEL KT16

• 1 veya 2 satır baskı N
• ominal karakter yükseklikleri 

(16x10'luk bir matrise göre): 32 mm, 
40 mm, 60 mm ve 75 mm.

• Mevcut karakter matrisleri: 5x5 nokta, 
7x5 nokta, 9x7 nokta ve 16x10 nokta 
(farklı matrislerin bir kombinasyonu da 
mümkündür).

7-DOT YAZICI KAFA MODEL KT7

• 1 satır baskı
• Nominal karakter yükseklikleri 
•  (7x5'lik bir matrise göre): 12 mm, 16 

mm ve 20 mm.
• Mevcut karakter matrisleri: 5x5 veya 

7x5 nokta (farklı matrislerin bir 
kombinasyonu da mümkündür)
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TEK NOKTA MODELİ 
 (MONOJET) MODEL KT1
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SADECE TANK VE KONTROL 
ÜNİTESİ İÇİN STAND
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