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Bucuraţi-vă de
experienţa
marcării TTO!

iFOCUS

Doar cu imprimanta SmartDate X45
Proiectată pentru aplicaţii de marcare de
calitate deosebită pe ambalaje flexibile,
imprimanta SmartDate X45 de la Markem-Imaje poate marca fără probleme
data producţiei / expirării, numărul de
lot, coduri de bare etc pe până la 220 de
pachete pe minut, la rezoluţie de 300
dpi.

Marcaje de înaltă
performanţă!
- Poate marca produse
în campanii de marketing - funcţia de codificare promoţională
permite marcarea de
coduri unice pe fiecare produs
- Elimină codurile greşite, protejând astfel
marca - în plus faţă de
sistemul de detectare
dead-dot, sistemul uşor
de instalat SmartDate
Detect-Plus verifică şi
confirmă prezenţa, poziţia şi calitatea codurilor pe fiecare produs şi
direct în interfaţa utilizatorului
- Viteză de marcare mare - aceasta poate
fi setată să aibă valori de la 30 până la
600 mm pe secundă.

Imprimanta 9330 - partenerul de încredere
atunci când nevoile producţiei se schimbă
Găsirea unei soluţii de marcare rentabile,
care să evolueze în funcţie de necesităţi,
uşor de instalat, ulilizat şi întreţinut şi care să asigure permanent coduri de calitate, chiar şi după perioade lungi de staţionare este o provocare pentru companii.
Soluţia o reprezintă imprimanta 9330 de
la Markem-Imaje
Aceasta este proiectată pentru diverse
aplicaţii, este capabilă să marcheze cu

HEINEKEN A ALES
MARKEM-IMAJE

aceeaşi calitate pe diferite tipuri de
materiale (plastic, carton, metal, sticlă,
folie etc) şi are o flexibilitate unică, putând face faţă cu uşurinţă nevoilor de

imprimare. Asigură o codificare de calitate pentru mai mult de 8.000 de ore de
productivitate.
Designul modular favorizează schimbarea modulului de cerneală M6 în mai puţin de 6 minute, fără scurgeri sau risipă
de consumabile. Cu o calitate constantă
a codurilor, posibilitatea de a folosi şi cerneală fără MEK, nontoxică, necesară
pentru respectarea standardelor în anumite industrii, imprimanta 9330 de la
Markem-Imaje reprezintă cea mai bună
şi eficientă soluţie din gama ei

Fiabilitate şi rentabilitate
de neegalat!
- Mentenanţă preventivă ZERO - modul
de antrenare ribbon şi design carcasă
robuste, fără piese de uzură
- Adaptabilă liniei dumneavoastră de
producţie - disponibilă în configuraţiile
intermitent sau continuu, capete de
printare de 32 / 53 mm
- Până la cu 15% mai multe marcaje pe
rolă - gamă variată de riboane, în funcţie
de tipul de ambalaj şi necesităţile dvs

Echipamentele, împreună cu toate
accesoriile şi consumabilele sunt oferite
pieţei româneşti de compania Imark
Sistem: telefon: 021.255.71.74; e-mail:
office@imarke.ro

Marcare / Vision

Savuraţi experienţa marcării pieselor
industriale cu cea mai mare staţie laser XXL-Box de la SIC Marking
Echipată cu o incintă de mare volum,
staţia de marcare laser XXL-Box de la SIC
Marking poate realiza marcaje laser pe
piese cu dimensiuni mari, acoperind
astfel necesităţi de marcare cât se poate
de diverse. Disponibilă în 3 variante de
lăţimi, aceasta permite echiparea cu o
varietate practic nelimitată de opţiuni
standard şi customizate, ceea ce o face,
în mod special, un echipament deosebit
de versatil:

l Permite integrarea deosebit de
uşoară cu robot (Robot Mode)
l Este controlată de o celulă robotizată
l Echipament modular, ce se configurează în funcţie de complexitatea
aplicaţiei
l Mişcarea coloanei poate fi făcută fie
manual, fie motorizat
l Echipată cu axă divider
l Sertar pentru piese grele
l Permite integrarea în orice moment,
atât a sistemului de marcare 3D, cât şi al

celui integrat de citire vision
XXL-Box este echipată cu tehnologie de
ultimă generaţie, sursă laser fiber cu
Yterbiu, ceea ce o face extrem de durabilă, uşor de integrat şi nu necesită costuri
de întreţinere. Cu ajutorul acestei staţii
se pot realiza marcaje de calitate deosebită (alfanumerice, coduri de bare şi
datamatrix 2D), pe piese produse din
orice tip de metal sau plastic.
La cererea clientului, realizăm teste de
marcare pe piesele acestuia

CARACTERISTICI TEHNICE:
- Variante dimensiuni fereastră
de marcare: 60 x 60 mm /
100 x 100 mm / 170 x 170 mm /
220 x 220 mm / 300 x 300 mm
- Dimensiuni externe: 1020 x
1040 x 1850 mm
- Dimensiuni piese marcate: înălţime maximă: 520 mm / lungime maximă: 1337 mm
- Lungime fibră optică: 3 m
- Putere medie: 20W/30W/50W
Echipamentele, împreună cu toate
opţionalele necesare sunt oferite pieţei
româneşti de compania Trieurodata:
telefon: 021.255.71.74; e-mail:
office@trieurodata.ro

Citire coduri, verificare ansamble sau
detecţie defecte? Nici un fel de problemă
pentru In-Sight D900

- Integrare uşoară
- Ajustare din software a distanţei de lucru
- Fără mişcarea capului la schimbarea planului de marcare
- Productivitate mărită
- Permite integrarea camerelor
de înaltă rezoluţie în capul de
marcare

EVENIMENT
TRAINING SIC MARKING

CARACTERISTICI TEHNICE:
- Tip imagine: monocrom/color
- Rezoluţie: 2,3 / 5 MP
- Viteză maximă achiziţie: 16/26/
34/51 fps
- Memorie:
- de stocare: 16GB
- de procesare: 3GB SDRAM
- adiţională: 8GB card SD
- Dimensiuni: 53,4x60,5x121mm
- Greutate: 380g
- Factor protecţie: IP67
- Lentile: C-Mount, S-Mount,
Autofocus
- Indicatoare LED: status card SD,
pass/fail, reţea, eroare, inel
indicator vedere 360°
- Iluminare: lumini externe prin
conector de control al luminii

PUNCTE FORTE:

Camera inteligentă In-Sight D900 de la
Cognex este echipată cu software-ul InSight ViDi, conceput special pentru aplicaţii provocatoare. Această soluţie încorporată vă ajută să rezolvaţi cu uşurinţă
aplicaţii industriale dificile de tip OCR, să
verificaţi integritatea ansamblului şi să
detectaţi defectele diferitelor produse /
piese. Aplicaţiile ViDi In-Sight sunt implementate cu succes pe camera inteligentă
In-Sight D900 şi nu necesită conectarea
la un PC, făcând astfel tehnologia accesibilă chiar şi persoanelor neiniţiate. InSight D900 foloseşte inteligenţa artificială pentru a detecta eficient caracteristicile obiectelor complexe şi verifică dacă
piesele sunt asamblate corect în locaţia
lor, urmând un “pattern” predefinit

Ne informăm constant pentru a
fi competitivi!
Împreună cu partenerul nostru,
SIC Marking, am organizat traininguri de produse dedicate departamentului de vânzări şi product management. În cadrul acestora am asimilat informaţii legate atât de produse noi, cât şi
de tehnologii de ultimă generaţie, dezvoltate recent de SIC Marking. Astfel, ne dezvoltăm, devenind din ce în ce mai competitivi,
pentru a vă oferi exact soluţia de
care aveţi nevoie, în momentul
în care aveţi nevoie.
La cererea clientului, realizam
teste de marcare pe piesele
acestuia, la sediul nostru sau al
sau

Software / Etichetare / Scanare

Soluţii “la cheie” pentru automatizarea
fluxului de mărfuri din depozit
Experienţa noastră şi tehnologia utilizată
ne permit să obţinem un depozit complet automatizat. Soluţiile inovative de
descărcare automată a produselor, de
plasare a mărfurilor pe rafturi, de picking
sau de încărcare a produselor sunt
expertiza noastră.

Optimizarea business-ului
şi creşterea profitabilităţii
cu software-ul WMS

BENEFICIILE OBŢINUTE
DUPĂ O IMPLEMENTARE
DE SOFTWARE WMS:
1. trasabilitatea completă
2. optimizarea spaţiului destinat
depozitării
3. creşterea profitului companiei
4. reducerea erorilor umane
5. certitudinea corectitudinii
datelor şi a rapoartelor
6. obţinerea de date şi rapoarte
în timp real
7. mai mulţi clienţi mulţumiţi

Consumabilele sunt esenţiale pentru
menținerea fluxului de producție și
reducerea numărului de ore de
nefuncționare. Actualizăm şi îmbunătățim
în mod constant gama de consumabile
pentru a îndeplini cerințele clienților. Vă
stăm la dispoziţie şi cu proiecte
customizate de ambalare.
Economisiţi timp preţios şi reduceţi
numărul de întreruperi neprevăzute în
producție prin intermediul contractelor de
consumabile:
- Evitați comenzile costisitoare pe ultima
sută de metri
- Menţineţi nivelul de prețuri al consumabilelor de-a lungul contractului pentru o
bugetare internă clară
- Reduceți stocul intern prin livrări
regulate, convenite în prealabil

Automatizarea completă presupune mai
multe etape, iar una dintre acestea este
implementarea unei soluţii WMS. Zona de logistică alocată datelor
este condiţionată încă
de înregistrările manuale (pe hârtie sau, în
cazuri mai fericite, în
Excel) sau de exportul
datelor din ERP (date
care necesită prelucrări
suplimentare, fără însă
a avea certitudinea că
sunt corecte).

Alte soluţii care contribuie
la îmbunătăţirea
activităţilor din logistică:
• Rampe mobile / staţionare pentru
operaţiuni de încărcare / descărcare a
mărfurilor din mijloacele de transport
rutiere sau feroviare
• Conveioare adaptate necesităţilor specifice fiecărui client pentru transportul
produselor din punctul A în punctul B
sau între 2 staţii de lucru
• Echipamente de înfoliat, ce asigură
stabilitatea şi protecţia produselor paletizate, pentru expedierea lor în condiţii de maximă siguranţă
• Echipamente de manipulare pentru
produse individuale, grupări colective
sau paleţi
• Echipamente print and apply pentru
imprimarea datelor importante precum: codurile de bare, numărul lotului,
al articolului, seria, data expirare sau
greutatea articolului pe orice tip de
substrat
• Cititoare de coduri de bare fixe sau
mobile, ce colectează automat datele,
asigurând viteză şi acurateţe

Scanere fixe
pentru
retail
Scanerele fixe pentru magazine sau
diferite puncte de vânzare sunt soluţia
necesară pentru aplicaţiile de check-out
din industria retail, acolo unde o tranzacţie rapidă şi precisă îi poate lăsa clientului un sentiment pozitiv.
Acest gen de aplicaţii sunt atât necesare,
cât şi foarte solicitate pe piaţa actuală.
Atât segmentele alimentare, cât şi cele
non-alimentare trebuie să ofere clienţilor
cea mai confortabilă şi de încredere
experienţă posibilă.

Soluţiile software şi echipamentele propuse sunt oferite pieţei româneşti de Imark Sistem: 021.255.71.74 / office@imarke.ro

Fiabilitate şi durabilitate chiar şi în
medii industriale dificile!
Doar cu imprimanta BA410T
Bucuraţi-vă de o experienţă deosebită cu
imprimanta industrială BA410T de la
Toshiba! Echipată cu software complet
nou, aceasta vă asigură că ţine pasul
chiar şi cu cele mai noi standarde şi

cerinţe tehnologice. Datorită opţionalelor disponibile şi a unei varietăţi foarte
mari de funcţionalităţi, imprimanta
BA410T realizează fără probleme aplicaţii
specifice oricărui domeniu industrial

PUNCTE FORTE:
Productivitate îmbunătăţită datorită vitezei
mărite de imprimare şi
calităţii superioare a
imprimării
Fiabilitate şi robusteţe
excepţionale, ceea ce
are ca efect eliminarea
aproape a tuturor timpilor de oprire
Imprimantă performantă, intuitivă şi uşor
de utilizat
O gamă largă de funcţii
şi opţiuni pentru a se
adapta în orice spaţiu
de lucru în continuă
schimbare

SPECIFICAŢII TEHNICE:
Tehnologie de printare: transfer
termic, direct termic
Memorie: 128 MB
Dimensiuni: 245x414x333 mm
Greutate: 15 kg
Volum lucru: 5000 etichete/zi
Temperatură / Umiditate de operare: 5-40 grade C / 25-85%
umiditate relativă, fără condens
Rezoluţie: 203 dpi / 300 dpi
Viteză de printare: până la 8 ips
(203,2 mm/secundă)
Lăţime ribon: 60-110 mm
Lungime maximă ribon: 450 m
Diam. max. rolă ribon: 75 mm
Lăţime media: 22-118 mm
Format media: rolă, fanfold
Tip media: hârtie şi etichete vellum, hârtie cretată mată/lucioasă, film sintetic, PET, poliamidă

Imprimanta este oferită pieţei româneşti de compania Trieurodata: telefon:021.255.71.74; e-mail: office@trieurodata.ro

Retailerii consideră că soluţiile de checkout sunt una dintre cele mai critice tipuri
de aplicaţii din interiorul magazinului.
Soluţiile Datalogic, prezente în piaţă prin
compania Trieurodata, reprezintă alegerea ideală, acestea fiind atât de versatile,
încât sunt capabile să se adapteze în
totalitate la cerinţele fiecărei aplicaţii

Inspecţie şi detecţie metale / cu
raze X / Verificare greutate /
Ambalare / Evenimente

Aliaţii dumneavoastră în

obţinerea cu succes a
celor mai stricte standarde
de control al calităţii
Satisfăcând chiar şi cele mai stricte standarde de control al calităţii, detectoarele
de metale marca CEIA se adaptează
pentru ignorarea interferenţelor din mediul înconjurător, iar viteza lor de răspuns
depăşeşte aşteptările utilizatorilor.
Verificatoarele de greutate (checkweighers) de la Wipotec, pe care vi le propunem cântăresc rapid produsele în flux
având, în acelaşi timp, o acurateţe ridicată, conform cerinţelor reglementărilor
europene, chiar şi la productivităţi mari.

Soluţiile de inspecţie / detecţie cu raze X
a particulelor de dimensiuni şi materiale
variate sunt extrem de fiabile şi precise şi
au sensibilităţi ridicate, chiar şi la viteze
mari de lucru. Detectează corpurile
străine şi realizează inspecţia vizuală. Au
design igienic îndeplininind cerinţe
stricte de igienă şi siguranţă
Echipamentele, împreună cu toate
accesoriile şi opţionalele sunt oferite
pieţei româneşti de compania Imark
Sistem: telefon: 021.255.71.74; e-mail:
office@imarke.ro

EVENIMENTE
SHOW TRUCK WIPOTEC
Această expoziţie mobilă v-a adus
direct în faţa uşii cele mai noi şi
performante tehnologii de cântărire şi inspecţie cu raze X. Un camion
întreg, plin de soluţii inovatoare, a
vizitat clienţii într-un tur de forţă în
întreaga ţară, în luna noiembrie.
Succesul acestei acţiuni ne-a convins să organizăm şi în 2022 un astfel de proiect, pentru a vă ajuta să
profitaţi de ocazia unică, în care
specialiştii şi experţii noştri pot discuta detaliile aplicaţiilor, realizând
teste direct pe produsele dumneavoastră. Pentru a stabili o întâlnire,
contactaţi-ne: 021.255.71.74 /
office@imarke.ro

CARNEXPO GRILL
Imark Sistem a fost partener gold al evenimentului
organizat de INDUSTRIA CARNII.RO în perioada 10-11
iunie 2021 la Theodora Golf Club, Alba Iulia. La eveniment au participat reprezentanţi ai celor mai mari
companii – producători şi procesatori de carne,
buyeri de top din sectorul de retail, reprezentanţi de
vârf din Ambasade, dar şi chefi care reprezintă cu
mândrie sectorul HoReCa. Ne-am bucurat să primim
la standul nostru de prezentare vizita fostului ministru al agriculturii, domnul Adrian Oros

EXPO GASTROPAN
În perioada 21-23 septembrie Imark
Sistem a participat la expoziţia GastroPan de la Arad. A fost o bună
ocazie de a prezenta noutăţi din domeniu şi de a da ocazia vizitatorilor
să experimenteze ultimele tehnologii: sisteme de marcare, de detecţie
metale, cântărire în flux, manipulare şi transport, robotizare etc, dar şi
echipamente pentru panificaţie şi
patiserie (cuptoare, malaxoare sau
feliatoare industriale, procesatoare
de aluat, sisteme pentru dozare /
răcire apă etc)

Descoperiţi soluţiile de ambalare
orizontală şi verticală! Alegerea perfectă pentru

afacerea dumneavoastră

AMBALARE ORIZONTALĂ

EVENIMENT

Fiecare echipament flow pack este
disponibil în diferite configuraţii, cu o
gamă largă de module opţionale suplimentare, pentru ambalarea atât a produselor alimentare, cât şi a celor nealimentare. Acestea pot fi adaptate pentru a se
potrivi nevoilor specifice ale fiecărei aplicaţii de ambalare şi pentru a oferi flexibilitate şi eficienţă maximă de producţie la
diferite niveluri de productivitate: de la
echipamente entry-level până la linii automate de mare viteză

Echipamentele, împreună
cu toate accesoriile şi
opţionalele sunt oferite
pieţei româneşti de
compania Imark Sistem:
telefon: 021.255.71.74;
e-mail: office@imarke.ro

AMBALARE VERTICALĂ

Echipamentele de ambalare verticală
VFFS (Vertical Form Fill and Seal) au cea
mai înaltă acurateţe în procesul de cântărire al produsului şi cea mai inovatoare
gamă de ambalare, oferind în acelaşi
timp flexibilitate şi performanţe excepţionale. Sunt ideale pentru produse cu
cădere liberă, produse proaspete sau
congelate, pulberi, produse granulate etc

APLICAŢII

TIPURI DE AMBALAJE

Roboţi colaborativi / Roboţi
industriali / Producţie carduri

Este timpul pentru automatizare!

De ce aveţi nevoie de
roboţi colaborativi
Beneficiile automatizării colaborative
sunt de necontestat: profitabilitate mai
mare, productivitate crescută, flexibilitate mărită, calitate superioară şi chiar mai
multă satisfacţie a angajaţilor. Având în
vedere peisajul economic actual, producătorii au nevoie de aceste avantaje,
acum mai mult ca niciodată.
Roboţii colaborativi (coboţii) sunt atât
o soluţie dovedită, valoroasă şi accesibilă pentru producătorii de orice dimensiune, cât şi o armă competitivă
pentru combaterea presiunilor şi incertitudinilor pieţei actuale.
Dacă v-aţi gândit să implementaţi coboţi,
dar nu aţi făcut-o încă sau vă gândiţi să
creşteţi automatizarea în fabrica dumneavoastră, momentul este acum. Iată
cele mai importante motive pentru care
să o faceţi:

1. Optimizarea activităţii
personalului la locul de
muncă
Principala provocare cu care se confruntă
producătorii este decalajul dintre cererea
şi disponibilitatea forţei de muncă. Mai
mult, trebuie ţinut cont şi de îmbătrânirea forţei de muncă: lucrătorii cu vârsta
cuprinsă între 55 şi 74 de ani au reprezentat 85% din creşterea ocupării forţei
de muncă în zona euro în ultima perioadă. Coboţii pot ajuta la rezolvarea acestor probleme. Aceştia pot fi programaţi,
operaţi şi întreţinuţi de către angajaţii
existenţi, indiferent de experienţa anterioară în robotică. Oferind producătorilor
o modalitate uşoară de a automatiza
locurile de muncă murdare, periculoase,

plictisitoare şi repetitive, organizaţiile pot
repoziţiona angajaţii existenţi pe poziţii
noi, mai valoroase, ceea ce creşte satisfacţia şi loialitatea acestora. Din punct de
vedere operaţional, coboţii pot lucra
non-stop şi nu au nevoie să ia pauze sau
vacanţe.

2. Flexibilitate operaţională
şi avantaj competitiv
financiar
Pe lângă deficitul de forţă de muncă,
producătorii de astăzi se confruntă cu o
incertitudine economică şi politică intensă. Consumatorii solicită din ce în ce mai
mult produse de calitate superioară şi
disponibilitate în timp real, la costuri din
ce în ce mai mici. Coboţii pot face companiile competitive, indiferent de dimensiunea sau locaţia acestora, oferind flexibilitatea de care au nevoie pentru a concura, a creşte şi a profita în orice climat
economic. Spre deosebire de roboţii
industriali, coboţii sunt accesibili, versatili şi uşor de integrat în procesele de lucru, fără a fi nevoie de renovări majore
sau proiecte de instalare costisitoare.
Aceştia economisesc spaţiu şi sunt uşor
de programat, instalat sau reinstalat în
mai multe tipuri de aplicaţii, pe măsură
ce apar noi nevoi, fără a modifica aspectul producţiei.
Profitaţi de experienţa noastră de
integrator oficial al coboţilor Universal
Robots! Am dezvoltat soluţii de automatizare personalizate cu roboţi colaborativi, pentru companii de orice mărime şi
pentru aplicaţii cât se poate de variate.
Vă stăm la dispoziţie pentru a vă face
mai uşor drumul automatizării cu roboţi
colaborativi

Simplitate şi uşurinţă în folosire maxime!
Doar cu seria de imprimante pentru carduri
ZC300 de la Zebra!
Indiferent de tipul de card pe care doriţi
să îl realizaţi, de la cele de identificare
sau acces, la carduri de membru, sau de
credit / debit - imprimantele de carduri
din seria ZC300 vă vor ajuta să faceţi
acest lucru mai bine, mai rapid şi mai
uşor. Tehnologia de ultimă generaţie cu
care aceste imprimante de carduri sunt
echipate elimină, practic, toate ris-curile
asociate imprimării cardurilor. To-tul se
face printr-o simplă apăsare de bu-ton,
indiferent de ceea ce imprimaţi - carduri
cu bandă magnetică simplă sau dublă
faţă, contactless, color sau alb/ne-gru.
Designul inovator, care îi permite poziţionarea în orice tip de spaţiu, vă asigură de faptul că puteţi realiza carduri imprimate, oriunde şi oricând aveţi nevoie.
Mai mult, imprimantele din seria ZC300
de la Zebra oferă cea mai mare viteză şi
opţiuni avansate de imprimare, care vă

SPECIFICAŢII TEHNICE:
Rezoluţie: 300 dpi
Memorie flash: 2 GB
Dimensiune imagine: 1006 x
640 pixeli
Conectivitate USB 2.0 şi
Ethernet 10/100
Ecran LCD color
Criptare date
Garanţie de 2 ani atât pentru
imprimantă, cât şi pentru capul
de imprimare
permit să creaţi, practic, orice design de
card pe care îl puteţi imagina. Cu suport
pentru aproape orice tehnologie de codare, cu aceste imprimante puteţi crea
aproape orice tip de card - de credit, debit, identitate, acces, de fidelitate, permise de transport public şi multe altele

Productivitate: 900 carduri pe
oră (mono faţă, monocrom) /
200 carduri pe oră (mono faţă,
color) / 140 carduri pe oră (dublă faţă, color) / 450 carduri pe
oră (dublă faţă, monocrom)

Roboţi
industriali
în producţia
de patiserie
Domeniu de activitate:
Producţie delicatese de patiserie
Provocarea:
Compania a dorit să găsească o modalitate de a creşte atât producţia, cât şi profitabilitatea şi de a automatiza sarcinile
monotone în procesul de producţie, ceea
ce ar putea avea un impact mare asupra
sănătăţii şi siguranţei angajaților
Soluţia:
Patru roboţi ABB FlexPicker IRB360 de
mare viteză pentru a ajuta la plasarea şi

ambalarea produselor de patiserie.
Automatizarea acestei sarcini a permis
companiei să-şi atingă obiectivele, reducând costurile de producţie şi eliberând
din sarcinile lucrătorilor. Beneficiile suplimentare au inclus, de asemenea, o igienă îmbunătăţită şi capacitatea de a creşte producţia pentru a face faţă creşterilor
viitoare ale cererii

