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Moderne inkjet printers, zelf ontwikkelde inkten en all-round service: SIMACO biedt dit allemaal aan in één compleet pakket!  

 

Met de in Duitsland geproduceerde apparatuur maakt de specialist in inkten haar aanbod compleet. Apparatuur, inkten, 

verwante producten en onderhoud van één bron. Niets belemmert uw productiestroom!

 Of het nu aan de binnenkant of de buitenkant, rauw of gekookt, verpakt of onverpakt, zacht of hard, roestig of  

 simpelweg papier is – of gewoon een ei ... de ideale inkt leveren wij!

EIGEN HARDWARE, EIGEN OPLOSSINGEN – ALLES UIT ÉÉN BRON

ONZE APPARATUUR VOOR UW BEHOEFTEN 

KLEUR IS ONZE PASSIE!
Als specialist voor product- en verpakkingscodering ontwikkelt en levert SIMACO GMBH economische, efficiënte en duurzame inkten 

voor inkjet printers maar ook speciale lakken. Ons team van gekwalificeerde servicemonteurs en een uitgebreid assortiment van 

reserveonderdelen zorgen wereldwijd voor een volledige beschikbaarheid van verschillende merken inkjet printers. De in Duitsland 

geproduceerde printers ronden ons portfolio af. In meer dan 70 landen vertrouwen zowel eindgebruikers als ook printerfabrikanten 

al op de producten van SIMACOLOR voor het betrouwbaar uitvoeren van hun print- en markeringsopdrachten.
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Eenvoudig en snel printen met de SIMACO CodeCubeXL:  

optimaal voor standaard toepassingen in serieproductie en 

met een overzichtelijke menustructuur. Overtuigend de best-

seller voor het printen van MHD en lotnummers op een breed 

scala aan producten en ondergronden.

FUNCTIES

• eenvoudig en intuïtieve te bedienen  

7“ touchscreen in kleur 

• compact ontwerp, snel geïntegreerd

• makkelijk hervulbare voorraadtanks

• hoge snelheid mogelijk

• eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet

• geïntegreerde productiestatistieken

• tot 32 pixels, tekst en logo‘s vrij combineerbaar

• hoge bedrijfszekerheid

SIMACO CodeCubeXL
Topkwaliteit én voor een kleine prijs – de „bestseller“ voor inkt gebaseerd op kleurstoffen.

Behuizing:  roestvrij staal, IP54, IP65
  320 x 347 x 312 mm (L x B x H)
Printkop:   geanodiseerd aluminium
   40 x 40 x 186 mm (L x B x H)
Nozzle: 48 µ, 55 µ en 70 µ
Printkopslang: 3 m, 5 m
Omgeving:

• temperatuur 5 - 45 °C
• luchtvochtigheid 10 - 90 % niet condenserend
• elektrische aansluiting 80 - 240 V bij 50/60 Hz,  

verbruik 60 W
Interfaces: ethernet, USB
Matrix: 5 - 32 dots
Printhoogte: 5 - 12 mm
Geheugen:  > 300 MB
In/uitgangen:  print-start signaal, encoder signaal,  
 aansluiting voor alarm, 2 ingangen  
 en 2 uitgangen (allemaal 24 V)

TECHNISCHE GEGEVENS
Het hoogwaardige inktsysteem SIMACO CodeCreator zorgt zelfs 

met gepigmenteerde inkten voor een efficiënte en veilige codering. 

De geïntegreerde terugwinning van oplosmiddelen zorgt voor een 

 laag verbruik én een lage uitstoot. 

In de stand-by modus start automatisch een inkt-onderhoudsfunc-

tie – ideaal voor het overbruggen van perioden zonder gebruik. 

Optioneel kan de printer worden uitgerust met twee roerwerken, 

zodat zelfs hard gepigmenteerde inkten kunnen worden verwerkt.

FUNCTIES

• makkelijk hervulbare voorraadtanks

• geïntegreerde oplosmiddel-terugwinning voor een laag 

verbruik en een lage uitstoot

• eenvoudig onderhoud mogelijk, dankzij een 4-deurs 

concept

• optionele roer-systemen voor pigment inkten

• eenvoudig en intuïtieve te bedienen 7“ touchscreen in kleur 

• compact ontwerp, snel geïntegreerd

• eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet

• geïntegreerde productiestatistieken

SIMACO CodeCreator
De allrounder voor vrijwel alle toepassingen – de toon aangeven met lage emissieniveaus.

Behuizing:  roestvrij staal, IP54
  320 x 320 x 522 mm (L x B x H)
Printkop:   geanodiseerd aluminium
  40 x 40 x 186 mm (L x B x H)
Nozzle: 36 μ, 55 μ en 70 μ
Printkopslang: 3 m, 5 m
Omgeving:

• temperatuur 5 - 45 °C
• luchtvochtigheid 10 - 90 % niet condenserend
• elektrische aansluiting 80 -  240 V bij 50 / 60 Hz, 100 W

Interfaces: ethernet, USB
Matrix: 5 - 40 dots
Printhoogte: 5 - 12 mm
Geheugen:  > 300 MB
In/uitgangen:  print-start signaal, encoder signaal,  
aansluiting voor alarm, 2 ingangen en 2 uitgangen 
(allemaal 24 V), 3 alarmuitgangen

TECHNISCHE GEGEVENS

• tot 48 pixels, tekst en logo‘s vrij combineerbaar

• hoge snelheid mogelijk

• hoge bedrijfszekerheid

Ons instapmodel: ideaal voor standaardcodering. De SIMACO 

CodeRevo zorgt voor een heldere print, vooral bij lagere 

bandsnelheden. Alle instellingen kunnen intuïtief worden 

aangepast door middel van een paar klikken op het touch-

screen. 

De CodeRevo is een eenvoudig inktsysteem dat perfect is  

afgestemd op de SIMACOLOR verbruiksartikelen. Kortom:  

efficiënt op elk vlak!

FUNCTIES

• eenvoudig en intuïtief te bedienen touchscreen

• prijsbewust en compact instapmodel

• intelligent inkt en solvent beheer

• geïntegreerde productiestatistieken

• eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet

• snel en eenvoudig installatie

SIMACO CodeRevo
Dé printer voor eenvoudig contactloos printen – made in Germany!

Behuizing:  roestvrij staal / ganodiseerd aluminium, IP54
  224 x 361 x 246 mm (L x B x H)
Printkop:   roestvrij staal / geanodiseerd aluminium
  42 x 42 x 191 mm (L x B x H)
Nozzle: 55 μ
Printkopslang: 3 m
Omgeving:

• temperatuur 5 - 45 °C
• luchtvochtigheid  10 - 90 % niet condenserend
• Elektrische aansluiting 88 - 264 V bij 50 / 60 Hz,  

verbruik  50 W
Interfaces: ethernet, USB
Matrix: 5 - 24 dots tekst / logo‘s vrij combineerbaar
Printhoogte: 5 - 8 mm
Geheugen:  > 300 MB
In/uitgangen:  print-start signaal, encoder signaal,  
 aansluiting voor alarm, 2 ingangen  
 en 2 uitgangen 24 V (allemaal 24 V)

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDARD ALLROUNDER HIGH-END
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