
Redefine the possiblesm  l  markem-imaje.com

9330 | Oznaczajmy naszą przyszłość.  
Razem.
Drukarka atramentowa małych znaków

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji i/lub specyfikacji prodktów bez informowania o tym.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na  
www.markem-imaje.com lub www.coleman.pl

9330 - Specyfikacja

Cechy nadruku
• Głowica jednodyszowa
• Głowica G (rozdzielczość: 71 dpi)
• Do 4 linii nadruku
• Prędkość druku: do 4.4 m/s
•  Maksymalna prędkość  (7 - punktowy znak):

- 0.60 m/s (4 linie, przy nominalnej rozdzielczości)
- 1.01 m/s (3 linie, przy nominalnej rozdzielczości)

• Wysokość czcionki od 5 do 24 punktów
• Wyskość znaku: od 1.8 do 8.6 mm
•  Duży wybór czcionek (łacińska, arabska, Cyrylica, grecka, japońska, chińska, 

hebrajska, koreańska…)

Pozostałe parametry
• Waga: 18.5 kg
• 3-metrowy elastyczny przewód atramentowy
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Ochrona przed kurzem/wilgocią: IP55
• Nie wymaga sprężonego powietrza
• Temperatura pracy: 5° do 40° C, w zależności od atramentu
• Wilgotność: 0% do 90% bez kondensacji
•  Zasilanie elektryczne: 100 - 120 V lub 200 - 240 V z automatycznym 

przełączaniem; częstotliwość 50/60 Hz; moc 34 W

Obsługa
• Biblioteka komunikatów (do 1000 komunikatów)
• Międzynarodowy interfejs operatora (31 języków)
• Kolorowy ekran dotykowy
• Maksymalna liczba znaków na sekundę: 2083
•  Przycisk on/off na wyświetlaczu, wyświetlany poziom materiałów 

eksploatacyjnych oraz bieżący licznik wydruku
• Wyświetlanie komunikatów o przeglądach oraz pomoc
• Programowalne wyłączenie
• 2 szczelne inteligentne kartridże, 0.75 litra każdy
•  Szybkie podłączanie/odłączanie akcesoriów (fotokomórka, enkoder, alarm, 

porty wejścia i wyjścia)
• Łączność: Ethernet / RS-232
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Opcje
• Przedmuch głowicy (sprężone powietrze wymagane)
• Autonomiczny przedmuch głowicy (sprężone powietrze nie wymagane)

Akcesoria
•  Statywy drukarki: stalowy lub aluminiowy, stolik lub uchwyty mocujące do 

ściany
•  Fotokomórka
•  Enkoder
•  Sygnalizator alarmu (24 V)
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Średnica przewodu 
atramentowego: 15.5 mm/ 0.61 cala.
Minimalny promień zakrzywienia:
statyczny = 100 mm / 3.9 cala
dynamiczny = 115 mm / 4.5 cala
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Średnica przewodu 
atramentowego: 15.5 mm/ 0.61 cala.
Minimalny promień zakrzywienia:
statyczny = 100 mm / 3.9 cala
dynamiczny = 115 mm / 4.5 cala
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Znakuj swoją przyszłość kodami najwyższej jakości, zawsze. 
Wszechstronne znakowanie atramentowe, które rozwija się wraz z Twoją firmą.

•  Prosta w instalacji 
Montuj 9330 wszędzie tam, gdzie jest Ci 

potrzebna, dzięki solidnej obudowie ze stali 

nierdzewnej z ochroną klasy IP55.

•  Prosta w uruchomieniu 

Automatyczny system czyszczenia głowicy 

sprawia, że uruchomienia są zawsze proste 

i szybkie. Po prostu podłącz drukarkę do 

gniazdka i drukuj, nawet po długim przestoju.

•  Prosta w obsłudze 

Inteligentny system materiałów 

eksploatacyjnych nie wymaga konfiguracji  

i zapobiega kosztownym błędom operatora.

•  Prosta w konserwacji 
Obwód atramentowy M6 można wymienić 

samodzielnie, w czasie krótszym niż 6 minut, 

bez marnowania atramentu.

Proste użytkowanie

•  Dopasowanie do zmian w Twoich 
opakowaniach 
Niezależnie od typu opakowania dziś lub w 
przyszłości , 9330 poradzi sobie z tym, znakując na 
takich podłożach jak: tworzywa sztuczne, karton, 
metal, folia, papier, szkło itp. Oferuje konkurencyjne 
cenowo rozwiązanie wolne od MEK.

•  Rozszerzona łączność

9330 łatwo łączy się z wiodącym na rynku 
systemem zarządzania informacjami CoLOS®, 
dzięki czemu możesz zarządzać jednym lub 
większą liczbą urządzeń kodujących za pomocą 
jednego komputera.

•  Drukuj PEWNIE  
Zapewnij sobie doskonałą wydajność i spokój 
dzięki  usługom posprzedażnym oferowanym 
przez producenta Markem-Imaje. Oferta obejmuje: 
zestawy części zamiennych, rozwiązania w 
zakresie materiałów eksploatacyjnych oraz pakiety 
serwisowe, w tym pakiety rozruchowe, umowy 
przedłużonej gwarancji, programy wymiany części 
i kompletne pakiety.

Długoterminowe rozwiązanie  
w znakowaniu

•  M6 ‘, inteligentny wielofunkcyjny obwód 
atramentowy, działa przez ponad 8 000 
godzin* 
Bez konieczności przeglądu.

•  Stała, niezawodna jakość znakowania, 
niezależna od warunków produkcyjnych 
technologia intelli’Jet, która zapewnia nadruk 
najwyższej jakości w wielu czcionkach, druk 
kilku typów kodów kreskowych (również 2D), za 
każdym razem.

•   Utrzymuj TCO na niskim poziomie 
Redukcja zużycia materiałów eksploatacyjnych 
nawet o 50% ** dzięki układowi hydraulicznemu 
najnowszej generacji.

•  Oferta atramentów bez MEK eliminuje 
problemy związane z importowaniem 
materiałów eksploatacyjnych. 
Atrament bez MEK w standardowej cenie 
ułatwia dostawy oraz upraszcza wszelkie 
procedury związane ze zgodnością i 
bezpieczeństwem.

Ekonomiczne, najlepsze wykonanie 
w swojej klasie

Twoje wyzwania
•  Znalezienie ekonomicznego rozwiązania  

w zakresie znakowania, które będzie 
ewoluowało wraz ze wzrostem Twoich  
potrzeb w zakresie wydajności.

•  Wybór urządzenia prostego w instalacji, 
obsłudze i samodzielnej konserwacji

•  Zapewnienie stałej, najwyższej jakości 

znakowania, nawet po długim przestoju

Nasze rozwiązanie
Zaprojektowana do mało i średnio wymagających 
aplikacji, 9330 elastycznie dopasowuje się do 
Twoich potrzeb. Z łatwością sprosta zmieniającym 
się potrzebom w zakresie znakowania i zapewni 
kodowanie wysokiej jakości przez ponad 8 000 
godzin produkcji*.

Kluczowe korzyści
•  Modułowa konstrukcja Intelli’Swap sprawia, że 

wymiana układu atramentowego M6 ’w 9330 
jest prosta i szybka, można to zrobić w niecałe 6 
minut.

•  Specjalnie opracowana oferta Intelli’Ink 
zapewnia optymalną wydajność drukarki oraz 
elastyczność podczas znakowania na różnych 
podłożach.

•  Automatyczny system czyszczenia w połączeniu 
z technologią Intelli’Jet zapewnia czyste, 
bezproblemowe uruchamianie i kody zawsze 
najwyższej jakości,  za każdym razem.

Założenie i rozbudowywanie firmy to kluczowe 

momenty w jej życiu. Zmiany w produkcji, 

wydajności a nawet zmiana w sposobie 

pakowania, mogą stanowić wyzwanie dla logistyki. 

Drukarka 9330 wspiera Cię w Twoim biznesie 

od pierwszej linii produkcyjnej i dostosowuje 

do rosnącej skali produkcji. 9330 jest godnym 

zaufania partnerem w miarę zmiany Twoich 

potrzeb, zapewniając Ci niezawodną jakość 

znakowania, w rozsądnej cenie.
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