
Drukarka X2/X4 JET 
Jeden kontroler dla  
czterech technologii druku.  
Możliwość jednoczesnego  
znakowania na dwóch,  
niezależnych liniach produkcyjnych. 

X4JET

Podstawowa wersja kontrolera wyposażona 
jest w kompaktowy wyświetlacz oraz 

opatentowany system sterowania iLogic, 
umożliwiający zmianę podstawowych 

parametrów oraz wybór tekstów do druku. 
Sterownik X4JET umożliwia kontrolę nad 

czterema głowicami różnego typu. 

X4/X2 JET PLUS

Kontroler umożliwiający sterowanie 
dwiema lub czterema głowicami 

różnego typu, wyposażony w duży 
ekran dotykowy oraz pełnowymiarową 

klawiaturę, umożliwiającą tworzenie 
i edytowanie teksów.

XB4/XB8 JET 

Kontroler  przeznaczony  do 
integracji z systemami sterowania 
linii produkcyjnej. Może sterować 

jednocześnie nawet ośmioma 
głowicami.

Drukarka X4JET jest zaawansowanym i kompaktowym urządzeniem, w którym udało się zunifikować sterowanie 
dla wszystkich technologii druku, dostępnych w ofercie producenta. Dzięki temu jedną drukarką można nanosić 

precyzyjne, małe oznaczenia na produkcie jednostkowym oraz duże czytelne nadruki na opakowaniach zbiorczych.



Głowica HP 
pojedyncza 

Głowica HP 
wielomodułowa

Głowica 
NonStopPrinting

Głowica  
Shutter HP

Głowica  
MX / XR 

System 
zewnętrznego 
zasilania w atrament 

GŁOWICE DRUKUJĄCE

PRZEMYSŁOWE DRUKARKI ATRAMENTOWE  
DRUKARKI I APLIKATORY ETYKIET

ZNAKOWANIE LASEROWE I MIKROPUNKTOWE

Przedsiębiorstwo MULTI Sp. z o.o.
45-316 Opole, ul. Zgorzelecka 13

tel. 77 455 66 00
e-mail: multi@multi.com.pl

www.multi.com.pl

•	 Znakowanie jednostkowych 
produktów 

•	 Drukowanie dat, numerów, grafik, 
kodów kreskowych i kodów 2D

•	 Nadruk w rozdzielczości do 600dpi 
o wysokości do 12,5 mm 

•	 Możliwość podłączenia nawet ośmiu 
głowic

•	 Głowica przeznaczona do pracy 
w trudnych warunkach

•	 Zewnętrzny nadmuch chroni kartridż 
przed zapyleniem

•	 Automatycznie zamykane czoło 
głowicy chroni kartridż przed 
zaschnięciem

•	 Pełna gotowość do druku nawet po 
wielodniowych przestojach 

•	 Znakowanie jednostkowych 
produktów i opakowań zbiorczych

•	 Drukowanie dat, numerów, grafik, 
kodów kreskowych i kodów 2D

•	 Nadruk w rozdzielczości do 600dpi 
o wysokości do 100 mm

•	 Możliwość połączenia nawet ośmiu 
modułów 

•	 Drukuje zawartość etykiety 
bezpośrednio na opakowaniu 
zbiorczym 

•	 Prędkość nadruku do 100m/min 

•	 Możliwość wymiany atramentu bez 
zatrzymywania druku

•	 Niskie koszty eksploatacji 

•	 Dwie uzupełniające się głowice 
zapewniające ciągłość druku

•	 Drukowanie w proporcji 2:1 

•	 Możliwość wymiany kartridża  
bez wstrzymywania pracy

•	 Nadruk w rozdzielczości do 600dpi  
o wysokości do 25 mm

•	 System centralnego zasilania 
w atrament wielu kartridży

•	 Zbiornik o pojemności 400ml 

•	 Obniżenie kosztów eksploatacji

•	 Zminimalizowanie przestojów 
związanych z wymianą kartridży 


