
%100 mineralsiz yağ bazlı mürekkep

4. jenerasyon piezo elektrik yazıcı kafası

Modüler tasarım ve yükseklik-genişlik ayarlı stand

Minimum periyodik bakım-onarım

10.1’’ tam renkli dokunmatik ekran

110 m/dk kodlama hızı

180 x 720 dpi çözünürlük

72mm yükseklikte yazdırma alanı

Her türlü gözenekli yüzey üzerine yazdırma

UBS ve Ethernet bağlantısı

Entegre alarm

Çalışır halde sarf malzemesi değiştirme

Tek kontrol panelinden 4’e kadar yazıcı
kafası kontrol etme

UBSLabel CS® yazılımı ile grafik tasarım

%100 okunabilir GS1 uyumlu barkodlar

APLINK MRX

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET YAZICILAR

“Yüksek Çözünürlüklü 
Inkjet Yazıcı”

UBS APLINK MRX Yüksek Çözünürlüklü 
Inkjet Yazıcılar, gözenekli koli ve yüzey 
kodlamak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Metin, görsel, GS1 standartlarına uygun 
(EAN13, ITF14, GS1-128, GS1-Datamatrix, 
vb.), %100 okunabilir barkod ve sembolleri 
direkt olarak koli ve benzeri gözenekli 
ikincil ambalajların üzerine yazdırmak 
üzere geliştirilmiştir.

4. jenerasyon piezo-elektrik yazıcı kafası 
ile 72mm yüksekliğe kadar bir alanda ve 
180 x 720 dpi çözünürlükte, 110 m/dk hıza 
kadar mesaj yazdırabilir.

Modüler yapısı sayesinde 10.1’’ renkli 

dokunmatik kontrol panelinden 4 ayrı 
yazıcı kafası kontrol edilebilir. Kullanımı 
son derece kolay kontrol paneli ile her bir 
yazıcı kafasının konfigürasyonları kolayca 
yapılabilir. Kontrol paneli üzerinden direk 
olarak etiket düzenlenebilir.

100% mineralsiz yağ bazlı, basınçsız 
mürekkep şişesi sayesinde, APLINK 
MRXsarf malzemesini değiştirmek için 
makinayı durdurmak gerekmez.

Yenilikçi teknolojisiyle mürekkep ısı 
ve damla hacmi kontrol mekanizması, 
istikrarlı bir kodlama yaparken minimum 
mürekkep sarfı yapılmasını sağlar.

Tüm bu özellikleri sayesinde APLINK MRX 
üretim hattındaki maliyetleri düşürür ve 
maksimum tasarruf sağlar.

Entegrasyonu son derece kolay olan 
APLINK MRX her türlü bilişim ve otomasyon 
sistemine, WYSIWYG arayüzlü etiket 
oluşturma ve düzenleme yazılımı UBS 
Designer ve bağlantı kontrol yazılımı UBS 
Labman 4.0 ile bağlanabilir. Bu şekilde tüm 
ERP, MES, WMS ya da DBMS sistemindeki 
dataya erişim sağlayabilir.

APLINK MRX Serisi yazıcılar aynı zamanda, 
USB ve Ethernet bağlantısı aracılığıyla 
mesaj yükleyerek, bağımsız olarak da 
çalışabilir.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET YAZICILAR

Etiketleme, Kodlama & Markalama



APLINK MRX
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET YAZICILAR

Direkt kodlamada 
maksimum tasarruf
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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET YAZICILAR

BAĞLANTI

ETHERNET USB

Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin 
değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.

Etiketleme, Kodlama & Markalama

TEKNİK ÖZELLİKLER
GÜÇ KAYNAĞI 110/240V 50-60 Hz – 21 W (1 yazıcı kafası)/ 37 W (2 yazıcı kafası)

BAĞLANTI BAĞIMSIZ, USB, ETHERNET

YÜKSEKLİK Min.515 mm – maks. 1290mm (min. 1,7 ft – maks. 4,2 ft)

ÇALIŞMA SICAKLIĞI +5 Cº’den + 50 Cº’ye kadar (+41ºF - +122 ºF)

NEM %5-%85 (yoğunlaşmasız)

SARF MALZEMELERİ
MÜREKKEP %100 mineralsiz yağ bazlı mürekkepler

RENKLER Siyah. Talep edilmesi halinde diğer renkler.

AMBALAJ 1000ml ve 500ml mürekkep şişesi

YAZDIRILABILIR  MATERYAL Her tür gözenekli yüzey

YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ
YÜKSEKLİK 72 mm (2.83 in)

DAMLA HACMİ 35 pl

HIZ 110 m/dk’ya kadar (361 ft/dk)

ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY/YATAY) 180 dpi/ 720 dpi’ye kadar

AMBALAJ/SN 2 ambalaj/sn’ye kadar

UZAKLIK (YAZICI KAFASINDAN MATERYALE) Maks. 5 mm (0,2 in)

BARKODLAR GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, 
QR, PDF417, vb.

DATA Değişken ya da sabit metinler, formüller, logolar, görseller, tarihler, vb.

YAZICI KAFASININ ORYANTASYONU Standart pozisyon , 90 º açılı ya da uzatma tüpüyle Yandan ya da üstten 
yazdırma

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ
EKRAN 10.1’’ renkli dokunmatik ekran

YAZICI KAFASI KONTROLÜ Minimum 1 maksimum 4 yazıcı kafası

BAĞLANTI 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 

ETİKET TASARIM YAZILIMI UBSDesigner® Lite , UBSDesigner® Pro


