U vraagt, de Leibinger
print het!

Met oog op
duurzaamheid

De Leibinger Jet2Neo print met een veelheid aan beschikbare lettertypen. Alle huidige in gebruik zijnde barcodes
en 2D-codes. Ook is de printer voorzien van een uitgebreid
aantal auto-functies zoals datum-, tijd,- en teller functies,
auto THT-datums. De printer kan ook externe printdata
verwerken en printen. Logos en graphics kunnen direct
ontworpen worden op het eenvoudig te bedienen 5,7” TFT
kleuren touchscreen.

De Jet2Neo is ontwikkelt met een ecologisch gedachtegoed. REACH en RoHS zijn vanzelfsprekend.
Ecosolv wint de verdampte solvent terug, dus minder
verbruik van solvent. De printer blinkt ook uit in een
zeer laag energieverbruik slechts 33 Watt omdat het
systeem geen gebruikelijke gearpump bevat.
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Leibinger Jet2Neo(S)

Leibinger service: vervang alleen
wat nodig is.

Ecosolv, het solvent recycling systeem, garandeert een
zo’n laag mogelijke solventverbruik. Op productielocaties
waar geproduceerd wordt bij hogere temperaturen levert
de optionele Ecosolv-module een directe besparing op.
Bij hogere temperaturen stijgt het verbruik van vluchtig
solvent bij kleinkarakterinkjetprinters zeer snel. Ecosolv
vangt de verdampte solvent in het systeem weer op en
voegt het weer toe aan de voorraad. Daarnaast beperkt
Ecosolv ook in grote mate de karakteristieke geur van
verdampt solvent in de productieomgeving. Resultaat
tevreden medewerkers rond de productielijn.
De Leibinger Jet2Neo maakt geen gebruik van persluchtsystemen. Factoren die het efficient en ondoorbroken
functioneren van deze printer positief beïnvloeden.

Permanent stand-by met Sealtronic
Het unieke Sealtronic waarmee de Leibingerprinters zijn
uitgevoerd zorgt ervoor dat een Leibingerprinter altijd
paraat staat om te printen. Sealtronic is het bewezen automatisch nozzle afsluitsysteem wat het indrogen van de
inktleidingen en nozzle voorkomt. Ook wanneer de printer
voor langere tijd stil heeft gestaan, start de Leibinger Jet2Neo direct en printgereed op! Zonder tijdrovend spoelen
en reinigen. Sealtronic sluit de inktleiding en de nozzle
namelijk volledig af van de buitenlucht.

Kortho Coding & Marking
Kortho produceert apparatuur voor topprestaties, voor
het coderen en merken van alle denkbare producten en
materialen. Van eenvoudige stempels tot geavanceerde
programmeerbare apparatuur. Handmatig, semi-en volautomatisch. Compleet met accesoires en verbruiksartikelen. En met service tot bij u op de werkvloer.

Ontwikkel en Servicecenter
Kortho’s ontwikkel- & servicecenter ontwerpt maatwerktoepassingen waarbij uw wens centraal staat.
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.

Sealtronic is te vergelijken met een
luchtdicht gesloten verfblik...

Leibinger printers van Kortho:
Hoge prestaties tot in de kleinste finesse

Met een gesloten deksel droogt de
verf niet in en blijft het vloeibaar.
03-2016

Efficiency en beter voor
de werkomgeving

In de Leibinger Jet2Neo wordt gebruik gemaakt van
onderdelen van de hoogste kwaliteit. Bij service en onderhoud wordt alleen datgene vervangen wat nodig is.
Géén kostenverhogende complete all-in-one
modules maar individueel los vervangbare onderdelen.
Wij vervangen alleen wat nodig is. Helder en overzichtelijk met Leibinger printers. Met de optimale onderhoudsintervallen print u met Leibinger printers langer
door.
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High performance
tot in de kleinste
finesses
Absolute betrouwbaarheid is het hoogste doel van Leibinger.
Ontwikkelt vanuit de laatste technologische stand van zaken en
geproduceerd in Duitsland maakt het de Leibinger Jet2Neo tot een
robuuste en betrouwbare inkjetprinter. Voorzien van een RVSbesturingskast en een schokbestendige printkop.
Leibinger heeft gekozen voor premium onderdelen en assembleert
zelf met de modernste technieken.
De bevestiging voor u van de hoogste betrouwbaarheid en levensduur in industriële omgevingen.

De Jet2Neo kleinkarakter inkjetprinter
Als high-performance printer is de Leibinger Jet2Neo het ideale
systeem voor alle dagelijkse printtaken. De Jet2Neo is in een uitgebreid aantal branches toepasbaar: levensmiddelen, kabels, electronica, toelevering voor de bouw, chemie en vele andere branches.

Leibinger Jet2Neo
kleinkarakterinkjet
Kortho en Leibinger, twee bekende en vertrouwde namen, specialisten in merken
en coderen, werken samen in kleinkarakter inkjet.
Leibinger uit Duitsland is een schoolvoorbeeld van “Made in Germany”, uitblinker
in fijnmechanica en toonaangevend op kleinkarakterinkjet. Gezamelijk bieden
Leibinger en Kortho de ideale keuze waar u veel voordelen van zult ervaren.

De Leibinger kleinkarakterinkjet van Kortho,
keuzes die het verschil maken
U maakt uw keuze niet alleen op basis van
kwaliteit en betrouwbaarheid. Uw Total Cost
of Ownership is belangrijk. Leibinger’s unieke
nozzle afsluitsysteem, Sealtronic, levert u
direct al substantiële en aantoonbare
besparingen op.

Leibinger inkjetprinters zijn toepasbaar op
diverse materialen: zuivelverpakkingen,
eieren, kabels, electronica, glas, kunststof- en
petflessen, blik, folieverpakkingen, papier,
karton en vele, vele andere materialen.

Snel printen met maximaal 3 regels tekst, de Leibinger print op
alle producten met de hoogste kwaliteit. Zelfs bij een grotere
printafstand wordt een perfecte leesbare print bereikt. De extreem
korte droogtijd van de inkt maakt verdere directe verwerking van
het product mogelijk.

Vertrouwde en simpele bediening door
logische indeling.
Het geïntegreerde Windows ®-besturingssysteem maakt een
intuïtief en foutloze bediening mogelijk. De logische indeling van
alle functies en de bekende Windows-interface biedt de gebruiker
snelle selectiemogelijkheden en startfuncties. De Leibinger Jet2Neo
beschikt over een “one button start-up”. Tijdens de productie is
op het eenvoudig uitleesbare Touchscreen altijd de print lay-out te
zien. Met de heldere en duidelijke functietoetsen kan de gebruiker
snel wijzigingen doorvoeren en weer doorgaan met printen.

Eenvoudige integratie
Door zijn geringe afmetingen kan de compacte printkop eenvoudig
geïntegreerd worden in elke bestaande productielijn. De Leibinger
Jet2Neo wordt geleverd met alle up-to-date interfaces zoals
Ethernet, USB en digitale in-en uitgangen. Met als resultaat: snelle
en eenvoudige integratie op uw productielijn.

Voor alle soorten van contactloos
coderen en merken
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