
www.edding.tech 

Combinăm inovația de generație 
viitoare cu un design compact, 

fiabilitate și ușurință în utilizare.

Lansăm gama de imprimante edding, 
în două variante: fixe și portabile
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Avem soluții noi pentru toate 
cerințele dumneavoastre 

de imprimare:

Imprimantele edding fixe și portabile, revoluționează 

tipărirea industrială. Ele au un design ergonomic, 

o funcționalitate intuitivă și conectivitate fără egal. 

Informațiile ce trebuie tiparite pot fi schimbate rapid 

și ușor prin intermediul ecranului tactil integrat, al 

browserului web sau chiar al smartphone-ului.

Imprimante edding

Proiectate și fabricate în Germania folosind componente 

de cea mai bună calitate, imprimantele se remarcă 

printr-o fiabilitate superioară. Datorită designului 

simplu, procesul de imprimare este ușor de configurat 

și executat de orice utilizator fără a fi nevoie de un 

tehnician.

¢ Manipulare simplă și intuitivă

¢ Fiabilitate sporită

¢ Capacități avansate de comunicare
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Imprimanta edding portabilă dispune de aceeași 

soluție avansată de imprimare ca și cea fixă, inteligent 

transformată într-o imprimantă mobilă. Are în plus un 

laser de poziționare, o baterie industrială și o carcasă 

robustă de transport Tanos creând soluția ideală pentru 

marcarea industrială departe de linia de producție. 

Imprimanta portabilă poate marca cu o rezoluție de 

până la 600 dpi, coduri de bare și grafică pe aproape 

orice material.  

Imprimanta fixă edding se potrivește perfect în orice 

linie de producție. Prin numeroasele sale intrări și ieșiri, 

imprimanta poate fi perfect integrată în rețea, capabilă 

să comunice cu mașinile din amonte și din aval. 

Datorită experienței edding în domeniul cernelurilor, 

imprimanta poate tipări date pe aproape orice 

suprafață.

 

Sistemul de cartușe permite o schimbare a culorilor în 

câteva secunde, în timp ce bateria Metabo LiHD oferă o 

autonomie de lucru de până la șase ore.

Mai multe informații despre imprimanta edding portabilă 

la pagina 14.

Concepută pentru ușurință în utilizare, instalarea și 

funcționarea acesteia este foarte simplă. Imprimanta 

fixă oferă, de asemenea, o fiabilitate superioară datorită 

carcasei sale din aluminiu robust de producție germană.

Mai multe detalii despre imprimanta fixă, de la pagina 6
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Combinăm cele mai bune idei: 
Imprimanta fixă Edding



98

Soluția de imprimare de generație 
nouă pentru marcarea industrială:  

Imprimanta fixă Edding
Dezvoltată împreună cu partenerul nostru tehnologic 

Elried, imprimanta fixă edding este deosebită față 

de alte imprimante industriale. Manipularea intuitivă 

și ghidurile de utilizare animate permit utilizatorului 

să instaleze și să înceapă folosirea ei în doar câteva 

minute, fără a necesita un tehnician sau instruire 

suplimentară. Imprimanta fixă se livrează cu toate 

accesoriile necesare instalării și astfel poate fi utilizată 

imediat.

Aceasta imprimantă dispune de o conectivitate fără 

precedent pentru o imprimantă industrială, 

integrându-se complet în rețeaua dumnevoastră. 

Beneficiile imprimantei fixe:

Fabricată în Germania, cu design de înaltă calitate și 

fiabil, asigură o durata de utilizare indelungată. Datorită 

experienţei edding în cerneluri, puteți imprima pe 

aproape orice tip material, inclusiv carton, plastic, sticlă 

și metal.

Imprimanta fixă edding combină fiabilitatea, ușurința 

în utilizare, inovația și conectivitatea avansată. 

Îmbunătățește eficiența producției, oferă imprimare 

precisă și vă aduce pe deplin în era industriei 4.0

¢ Instalare și pornire în câteva minute: design compact și ghid de utilizare animat

¢ Introducerea de date prin ecran tactil precis, tastatură fără fir, dispozitive mobile sau PC

¢ Ethernet inclusiv SNMT pentru conectarea la sistemele ERP

¢ Serviciu automat de comandare a cartușelor

¢ Imprimare de înaltă rezoluție de până la 600 dpi pentru rezultate excepţionale

¢ Gamă diversă de cerneluri și culori pentru aproape orice material/suprafață

¢ Ecologică datorită conţinutului minim de solvent

¢ Fără costuri de întreținere

¢ Selecție largă de porturi digitale și analogice inclusiv digital multi-I / O

¢ Design robust cu conexiuni de înaltă calitate Yamaichi

¢ Carcasă din aluminiu extrem de durabilă

¢ Fiabilitate ridicată susținută de o garanție de 24 de luni (cu excepția consumabilelor)

¢ Dezvoltată împreună cu partenerul tehnologic german Elried

¢ Fabricată în Germania

123,5 mm

83 m
m
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Set complet
cu toate accesoriile necesare

Specificații
imprimanta fixă edding 

¢ Imprimantă fixă

¢ Materiale de fixare: cate o tijă din oțel inoxidabil cu 

lungimea de 20, 25 și 35 cm

¢ Două cleme transversale și o clemă de bază pentru 

atașarea pe linia de producție

¢ Tastatură wireless

¢ Marker edding 8850 

¢ Unitate de alimentare 240 V și cablul de împământare

¢ Cheie hexagonală și șuruburi

În cazul unor cerinte suplimentare, vă rugăm să ne contactați la imprimanteedding@rtc.ro

Pachetul conține

Cartușul de cerneală potrivit 
pentru fiecare aplicație 
specifică: consultați pagina 20

Procesul de imprimare 

Înălțime de imprimare 

Viteză de imprimare

Consumabile: 

Opțiuni de imprimare

Capacitate memorie 

Conectivitate

Interfață utilizator

Dispozitive de intrare

Afișaj

6 afișaje LED

Intrări / Ieșiri

Selectarea limbii 

Carcasa / Structura

Sursă de alimentare 

Dimensiuni (L/l/Î) 

Greutate

Mediu de lucru

Calitate

Tehnologie de imprimare TIJ de înaltă rezoluție de pana la 600 dpi. 

Distanță de imprimare de la 8 mm 

Până la 5 linii, între 1.8 mm și 12.7 mm (0.5 ")

76 m pe minut cu o rezoluție orizontală de 300 DPI. Viteze mai mari la rezoluții mai mici

Portofoliu vast de cerneală pentru aproape toate materialele și suprafețele în gama 

variata de culori 

Logo-uri și caractere alfanumerice, dată/oră, contor, lot/număr cutie, coduri de bare 

1D și 2D

Memorie internă pentru peste 100.000 de texte și logo-uri RJ 45

Conexiune Ethernet inclusiv DHCP, SNMP și alte protocoale pentru conexiunile la baze 

de date, web server pentru accesul de la fiecare stație de lucru.

La cerere se poate seta comandarea automată a cartușelor noi de către imprimantă

Interfață intuitivă de utilizare cu previzualizare originală WYSIWYG de tipărire Ghid 

automat de configurare a imprimantei.

Instrucțiuni grafice pentru instalare sau întreținere afișate pe ecranul imprimantei. 

Tastatură wireless (inclusă în pachet)

Orice tabletă, smartphone sau PC

Ecran tactil color LCD de 4.3 "cu tehnologie LED 

PORNIT/ OPRIT, tipărire, nivel redus de cerneală, alarmă, direcție tiparire dreapta/

stânga

Conectare industrială specifică pentru codificator, alarmă, releu și celule fotoelectrice 

1 și 2. Intrarea celulei fotoelectrice 2 poate fi utilizată ca multi-IO: Resetarea contorului 

de produse, creșterea contorului de produse, modificarea direcției de imprimare, start/

stop imprimare etc.

2 intrări USB 2.0

Germană, engleză, spaniolă, rusă, turcă, română

Carcasă robustă din aluminiu, rezistentă la impact

Deflector din oțel inoxidabil pe partea frontală a imprimantei pentru industria alimentară 

Design tip sandwich 4-în-1 (controler, ecran, buton și cartuș de cerneală) 

Unitate independentă, poate fi utilizată fără PC

AC 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A, comutare automată 

123.5 x 77.2 x 83.0 mm

0.6 kg – fără cartuș de cerneală și suport

5-40 °C (41-104 °F) la umiditate 10-90% (fără condens)

Fabricat în Germania

Cerneluri

ET490050COD PRODUS
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¢ Ajută la obținerea rezultatelor optime pentru diferite viteze ale benzii 

de producție

¢ Detectează viteza curentă a benzii și adaptează imprimarea în timp 

real

¢ Ajută la evitarea suprapunerilor de text la staționarea și repornirea 

benzilor

¢ Include braț cu arc pentru fixare

¢ Produs premium de înaltă calitate

¢ Ajută la obținerea imprimării optime pe produse foarte mici sau cu 

forme neobișnuite

¢ Acoperire precisă a produsului pentru o alocare optimă a imprimării

¢ Permite imprimarea fără umbre

¢ Include suport de fixare

¢ Produs de înaltă calitate 

¢ Semnalizarea optică a stării de funcționare în 3 culori: Roșu (eroare), 

Galben (avertizare), Verde (imprimare OK)

¢ Tehnologie LED modernă

¢ Include suport de fixare

¢ Produs WERMA de înaltă calitate

În fiecare mediu de producție, siguranța și fiabilitatea 

sistemelor sunt cei mai importanți factori în eficiența 

operațională. De aceea am făcut din fiabilitate o 

prioritate în proiectarea și fabricarea imprimantelor 

noastre compacte de înaltă calitate.

 

Dacă există o problemă cu imprimanta, garanția 

asigură o soluționare rapidă. Veți primi în cel mai scurt 

timp o imprimantă la schimb, în timp sunt efectuate 

gratuit reparațiile în cazul echipamentelor acoperite de 

garanție.

Accesorii opţionale pentru 
imprimanta fixă

(nu sunt incluse în pachet)

Codificator

Celulă fotoelectrică

Alarmă luminoasă

Service
vă puteți baza pe noi

ET490071

ET490070

ET490072

COD PRODUS

COD PRODUS

COD PRODUS
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Marcare pentru era industriei 4.0
 Imprimanta portabilă edding
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Cea mai inteligentă soluţie mobilă: 
Imprimanta portabilă edding

Imprimanta portabilă este soluția perfectă 

pentru imprimarea la distanță de linia de 

producție. Împreună cu partenerul nostru 

german Elried, am utilizat tehnologia 

imprimantei fixe edding și am adaptat-o 

inteligent pentru a crea o variantă 

compactă și mobilă. Această imprimantă 

unică, flexibilă, oferă rezultate excelente 

în orice locație în care aveți nevoie să 

marcați - fie că este într-un depozit, fie 

pe un șantier. Codurile de bare, codurile 

matricei de date, textele și siglele sunt 

tipărite cu o calitate de rezoluție înaltă 

de până la 600 dpi, în timp ce laserul de 

poziționare asigură precizia. Gama largă 

de cerneluri edding vă ajută să imprimați 

pe aproape orice material și suprafață.

Tehnologia inovatoare de comunicare 

a imprimantei portabile face posibilă 

detectarea datelor de codare de la orice 

sursă de date din cadrul companiei sau 

pur și simplu puteți folosi un scaner de 

coduri de bare pentru a genera textul 

de imprimare. Fiabilitatea excelentă a 

imprimantei asigură un timp maxim de 

funcționare, deoarece nu este necesar 

niciun tehnician sau întreținere. Prin lipsa 

costurilor de întreținere obțineți un cost 

real scăzut pe imprimare. Bateria Metabo 

de 4Ah livrată împreună cu dispozitivul 

portabil vă permite să imprimați până 

la 6 ore. Poate fi utilizată și o baterie de 

8Ah pentru 12 ore de funcționare fără 

întrerupere.

Beneficiile imprimantei portabile
¢ Cutie de transport robustă, Tanos care conține toate elementele

¢ Include baterie industrială de 4Ah Metabo LiHD ce asigură până la 6 ore de funcționare

¢ Poate fi utilizată și cu baterii de înaltă performanță de 8 Ah pentru 12 ore de funcționare fără întreruperi

¢ Laserul de poziționare integrat plasează codificarea în locul potrivit

¢ Design ergonomic pentru lucrul continuu

¢ Flexibilă și independentă la fiecare stație de lucru

¢ Introducere de date prin ecran tactil, tastatură fără fir, dispozitive mobile sau PC

¢ Ethernet inclusiv SNMT pentru conectarea la sistemele ERP

¢ Serviciu automat de comandare a cartușelor

¢ Imprimare cu rezoluție înaltă de până la 600 dpi pentru rezultate excepţionale

¢ Gama diversă de cerneluri și culori pentru aproape orice material/suprafață

¢ Ecologică datorită conţinutului minim de solvent

¢ Fără costuri de întreținere

¢ Selecție largă de porturi digitale și analogice inclusiv digital multi-I / O

¢ Design robust, conexiuni de înaltă calitate Yamaichi

¢ Carcasă din aluminiu extrem de durabilă

¢ Fiabilitate ridicată susținută de o garanție de 24 de luni (cu excepția consumabilelor)

¢ Dezvoltată împreună cu partenerul tehnologic german Elried

¢ Fabricată în Germania

297 m
m



¢ Imprimantă portabilă edding

¢ Cutie de transport Tanos ce poate fi depozitată ușor

¢ Baterie de înaltă performanță Metabo LiHD de 4.0 Ah

¢ Încărcător rapid Metabo

Pachetul conține

Cartușul de cerneală potrivit 
pentru fiecare aplicație 
specifică: consultați pagina 20

Cerneluri
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Set complet:  
în cutie de transport

Specificații  
imprimanta edding portabilă

În cazul unor cerinte suplimentare, vă rugăm să ne contactați la imprimanteedding@rtc.ro

Procesul de imprimare 

Înălțime de imprimare 

Consumabile:

  

Opțiuni de imprimare

Capacitate memorie 

Conectivitate

Interfață utilizator

Dispozitive de intrare

Afișaj

6 afișaje LED 

 

Intrări / Ieșiri 

Selectarea limbii 

Carcasa / Structura

Baterie

Dimensiuni (L/l/Î) 

Greutate

Mediu de lucru

Calitate

Tehnologie de imprimare TIJ cu rezoluție înaltă de până la 600 dpi. 

Distanță de imprimare la o suprafață de până la 8 mm 

Până la 5 linii, între 1,8 mm și 12,7 mm (0,5 ")

Portofoliu vast de cerneală pentru aproape toate materialele și suprafețele în mai 

multe culori 

Caractere și logo-uri alfanumerice, data/ora, contor, lot/număr cutie, coduri de bare 

1D și 2D

Memorie internă pentru peste 100.000 de texte și logo-uri RJ 45

Conexiune Ethernet inclusiv DHCP

Protocolul SNMP, alte protocoale pentru conexiunile bazei de date 

Server web pentru accesul de la fiecare stație de lucru

La cerere, rearanjarea automată a cartușelor noi de către imprimantă 

Interfață intuitivă de utilizare cu previzualizare originală WYSIWYG de tipărire 

Ghid automat de configurare a imprimantei

Instrucțiuni grafice pentru instalare și întreținere în afișajul imprimantei 

Tastatură wireless compactă (inclusă în pachet)

Orice tabletă, smartphone sau PC

Ecran tactil color LCD de 4.3 "cu tehnologie LED 

PORNIT/OPRIT, imprimare, nivel redus de cerneală, alarmă, direcție imprimare 

dreapta/stânga

2 intrări USB 2.0 de mare viteză

Germană, engleză, spaniolă, rusă, turcă

Carcasă din aluminiu foarte robustă și rezistentă la impact.

Deflector din oțel inoxidabil pe partea frontală a imprimantei pentru produse 

alimentare

Design tip sandwich 4-în-1(controler, ecran, buton și cartuș de cerneală)

Unitate pana AC independentă, poate fi utilizată fără PC

Baterie industrială premium Metabo LiHD (4000 mAh), încărcător AC 100-240 V, 

50/60 Hz, 3A, dispozitiv de sonorizare.

Funcționează timp de 6 ore și are nevoie doar de 35 de minute pentru încărcare 

Poate fi folosită la alte unelte electrice Metabo

297 x 152 x 104 mm

1,1 kg inclusiv bateria și fără cartuș de cerneală

5-40 °C (41-104 °F) la umiditate 10-90% (fără condens)

Fabricat în Germania

ET490051COD PRODUS
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Negru

Albastru

Verde

Roșu

SP NP

Special

UV 

Alimentară

Alb*

Galben*

pentru suprafețe 
poroase

pentru suprafețe 
neporoase

ET490073 ET490077

ET490074 ET490078

ET490075 ET490079

ET490076 ET490080

ET490081

ET490082

ET490083

ET490084

(ex. carton, hârtie, lemn) (ex. plastic, metal, sticlă)
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Cerneluri SP pentru suprafețe poroase

Cerneluri NP pentru suprafețe neporoase

Culori speciale

Cerneala potrivită  
pentru fiecare aplicație

*) Aceste cerneluri sunt potrivite ambele suprafețele SP și NP

COD PRODUS COD PRODUS
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Industria alimentară și a băuturilor Logistică și transport

Automobile și industrie

Domenii de aplicare Domenii de aplicare

Domenii de aplicare
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