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kortho

Als specialisten staan wij steeds in het 
centrum van marktontwikkelingen en 
vernieuwingen in de codeer- en merk-
technologie.

Kies voor een 
Hollands merk

Meer argumenten
voor uw keuze

dienstverlenend merk

Hot Quickcoder
als u kiest voor contactcoderen

met hoge snelheden op elk oppervlak

Kies voor een 

Hot QuickcoderKorthofah is een Nederlands bedrijf 
met een wereldwijd netwerk van eigen 
vestigingen en aangesloten Kortho 
dealers. Kortho’s eigen R&D afdeling is 
gevestigd in Nederland. In deze vestig-
ing vindt ook de assemblage van de 
codeersystemen plaats. 

Kies voor een merk 

Kortho is een kwaliteitsaanbieder van 
markering- en coderingsystemen voor 
het identificeren van goederen(stromen) 
en producten. Van eenvoudige stempels 
tot geavanceerde programmeerbare 
machines. Handmatig, semi- en vol-
automatisch, gebruikmakend van de 
laatste technologische ontwikkelingen 
en mogelijkheden. Compleet met ac-
cessoires en verbruiksartikelen. En met 
service tot op uw werkvloer.

waarvan wereldwijd 
inmiddels meer dan 
80.000 codeersystemen 
zijn geplaatst.

Voor u de zekerheid van korte lijnen 
tussen ontwikkeling en productie en een 
kwalitatief hoge printer.

Wij helpen u graag bij het vinden van 
de juiste oplossingen voor uw codeer- 
en merkvragen. U bereikt ons via het 
hoofdkantoor. Voor snel en persoonlijk 
advies is één van onze adviseurs altijd 
dicht bij u in de buurt

Kortho’s installatie- & servicecenter ont-
werpt maatwerktoepassingen. Uw wens 
staat centraal. Vertel ons wat u zoekt 
of wilt, en wij komen met de passende 
oplossing.
Met de voortdurende vooruitgang van 
printtechnologie en besturingssystemen 
werken wij permanent aan uitbreiding 
van ons productaanbod.



Details
die uw voorkeur 
bevestigen

per dag? Dat is geen keuze,
10.000 of 100.000 afdrukken

dat is een gegeven
Of u nu veel of weinig afdrukken maakt, de Kortho Hot Quickcoder is de oploss-

ing. Drukt op vrijwel elk materiaal en oppervlak. Tot drie regels tekst in een 

tekstoppervlak van maximaal 12 x 24 mm. En als de hotroll met codeerwas leeg 

raakt, vervangt u die gewoon door een nieuwe die intussen in de printer is voor-

verwarmd. Vrijwel zonder productiestilstand.

De Kortho Hot Quickcoder is het 

flexibele contactcodeersysteem dat 

een perfecte afdruk aanbrengt op 

stilstaande en bewegende pro-

ducten of materialen

Zeer geschikt voor verpakkingslijnen met 
hoge productiesnelheden. Zoals VVS- of 
flow-wrapmachines, bandtransporteurs 
(vullijnen), kartonneermachines.

De Kortho Hot Quickcoder print met een snel-
heid tot 250 prints per minuut. Snel, exact 
en betrouwbaar. Ideaal voor kleine teksten: 
datum, prijs, houdbaarheidsdatum, bedrijfs-
logo en vereiste logo’s zoals het 
recycle-teken of EG-teken.

De Kortho hotroll geeft een scherpe, 
duidelijke en dekkende adruk op poreuze en 
niet- poreuze oppervlakken. 

Het besturingssysteem is voorzien van 8 
presets. Daarin kunt u de parameters voor 
het bedrukken van verschillende producten 
en materialen vastleggen. Dus nooit meer 
zoeken naar de ideale instelling. Alleen de 
juiste preset selecteren. 

Exact afdrukken

Voor vrijwel elk oppervlak

Variabele teksten

Digitaal besturingssysteem

Door het unieke bewaxingssysteem komt 
de tekstkop in een fractie van een seconde 
in contact met de hotroll en vervolgens het 
product. Hierdoor kunnen er met gemak tot 
250 prints per minuut gemaakt worden.

Verende tekstkop

korthoHot Quickcoder
Van verpakkingsfolie en verpakkingspapier 
tot flessen van glas of kunststof. Van blik tot 
karton. En vele andere materialen. De afdruk 
is op al deze materialen direct droog. 

Waar wilt u de tekst afdrukken? Bovenop, 
onderop, opzij of schuin geplaatst? De 
standaardsteun maakt plaatsing van de Hot 
Quickcoder mogelijk in elke gewenste hoek. 
Inmiddels zijn er niet voor niets al meer dan 
6.000 verkocht!

Op elke gewenste plaats

Vaste teksten en losse karakters plaatst u 
op een speciale teksthouder. Zo gedaan. De 
teksthouder is in enkele seconden te 
wisselen.

Uw voordelen:

LCD-scherm met achtergrondverlichting
voor optimale beeldweergave

Hoge snelheid tot 250 prints per minuut
bij een maximale snelheid van 60 meter
per minuut

Voorzien van 8 presets voor het vastleggen 
van de optimale instellingen per product

Geringe inbouwmaten, inbouw in elke stand 
mogelijk

Direct droge afdruk op poreuze en niet- 
poreuze oppervlakken. Scherp en helder.

Coderen op stilstaande of continu bewegende 
producten of verpakkingsfolie door de 
unieke, verende tekstkop

Ook voor gebruik in warme en vochtige 
omgevingen.

Verwisselen van tekst en hotrolls binnen 
enkele seconden.

Voorverwarmde hotroll altijd stand-by dus 
verwisselen met zeer korte productiestand.

Andere kleur afdruk door plaatsing van een 
andere kleur hotroll.

Eenvoudige 4-knops menu bediening. 

Schoon en onderhoudsvrij in gebruik. 


