Meer argumenten
voor uw keuze
Kies voor een
Hollands merk
Korthofah 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 vestiging vindt ook de assemblage van de
codeersystemen plaats.

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

kortho
Hotprinter

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

Kies voor een
dienstverlenend merk
Kortho’s installatie- & servicecenter ontwerpt 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.
Als specialisten staan wij steeds in het
centrum van marktontwikkelingen en
vernieuwingen in de codeer- en merktechnologie.

Kies voor een merk
waarvan wereldwijd
inmiddels meer dan
80.000 codeersystemen
zijn geplaatst.
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 volautomatisch, gebruikmakend van de
laatste technologische ontwikkelingen
en mogelijkheden. Compleet met accessoires en verbruiksartikelen. En met
service tot op uw werkvloer.
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Kies voor de kwaliteit en
zekerheid van Hotprint

Hotprinter

Kortho Hotprinter M-150
Voor inbouw op intermitterende
verpakkingsmachines, afzakinstallaties (voor
bijvoorbeeld bouwproducten, veevoeder,
potgrond, kunstmest, melkproducten) ,
blisterverpakkingsmachines (farmaceutische
industrieën), dieptrekmachies (bedrukken
enkel- of meer- vaks).
Kwaliteit Hotprinter M-150

Hotprint: de keuze voor
directe bedrijfszekerheid
De Kortho Hotprinter is een bedrijfszeker systeem waarmee tijdens het productieproces
variabele gegevens rechtstreeks aangebracht worden op verpakkingsfolie en vele andere
materialen. Elke afdruk is van hoge kwaliteit: haarscherp, krasvast en kleurecht.
Hotprint is een bewezen codeertechniek waarmee ook onder zeer moeilijke productieomstandigheden een codering van hoge kwaliteit gemaakt kan worden.

Eenvoudig aanbrengen van variabele
gegevens

Sinds 1984 wereldwijd meer dan 6.500
Kortho Hotprinters verkocht.

Vele tekstmogelijkheden met clichés, dateurs
en messing karakters

Bedieningsvriendelijk

Laag verbruik Hotprintfolie door nauwkeurig
instelbaar folietransport
Onderhoudsarm en zeer betrouwbaar

Kortho Hotprinter M-80
Voor inouw op intermitterende en continue
verpakkingsmachines, etiketdispensers en
vele andere toepassingen. De M-80 is degelijk
en compact en ook als tafelmodel leverbaar.
Zeer geschikt voor het aanbrengen van variabele teksten zoals datum, prijs in combinatie
met ingredienten, soortaanduiding, productnaam, barcode, bedrijfs- en recyclelogo’s en
EG-teken.
Kwaliteiten Hotprinter M-80

Uw voordelen:

Altijd uitstekende printkwaliteit, haarscherp,
krasvast en kleurecht

Voor het aanbrengen van productsamenstelling en -naam, sortaanduidingen, barcode e.d. op vlak-, buisfolie-, blister- of dieptrekverpakkingen
Bespaart op voorbedrukt verpakkingsfolie en/of door vervanging van het etiket
Drukvlak tot 100 x 150 mm.

Kostenbesparend
Industriële uitvoering garandeert probleemloze werking onder vele bedrijfsomstandigheden.

Voor het aanbrengen van combinaties van
datum, prijs, teksten, barcodes en logo’s
Compacte inbouwmaten
Drukvlak tot 50 x 80 mm
Capaciteit tot 300 coderingen per minuut

Kortho Hotprinter M-40
Voor inbouw op intermitterende en continue
verpakkingsmachines, etiketdispensers,
clipsluitmachines en vele andere toepassingen. Degelijk en compact. Zeer geschikt voor
kleine teksten zoals houdbaarheidsdatum,
bedrijfs- en recyclelogo’s, EG-teken, barcodes
en prijscoderingen. De M-40 is ook toepasbaar in een verpakkingsproces met hoge
productiesnelheden. De bedrukking met variabele informatie direct op de verpakkingsfolie
maakt etiketten dan ook overbodig.
Kwaliteiten Hotprinter M-40

Voor het coderen van verpakkingen op
hoge productiesnelheden
Compacte inbouwmaten
Drukvlak tot 20 x 40 mm
Capaciteit tot 500 coderingen per minuut
Kortho Hotprinter MLP
Deze multi laneprinter maakt de reeks van
Kortho Hotprinters compleet. Deze printer
wordt vooral toegepast op dieptrekmachines,
schalensluitmachines en sachetteermachines. Voorziet in lijn meerdere verpakkingen achter of naast elkaar in één printslag
van een produktie- of datumcodering. Het
aanbrengen van een Groene Punt- of Recyclelogo en/of kleine tekst is uiteraard ook mogelijk.

Kwaliteiten Hotprinter MLP

Drukvlak 420 x 5 - 40 mm, afhankelijk van
de toepassing.
Optimaal en zeer economisch lintverbruik

