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Eğer ANSER X1 ise hepsini yapabilir... 



3.

Endüstriyel Kodlama Standartlarınızı 

 Yeniden Tanımlar



Yeni Jenerasyon Kodlama Teknolojisine 
sahip olan ANSER X1, tüm termal mürekkep 

püskürtmeli kartuşları desteklemek üzere 
tasarlanmıştır ve tüm kodlama gereksinimleriniz 

için eksiksiz çözümler sunar

kodlama artık daha kolay

5.



30 kg'a kadar çekme kuvvetine dayanıklı 
endüstriyel sınıf kablo, yanlışlıkla kablo 

bağlantısının kesilmesini önler.

Çalışma sırasında kaza ile oluşabilecek darbelere 
dayanıklı endüstriyel sınıf mekanik tasarım

Yüksek sıcaklıktaki çalışma  ortamlarında dahi 
güvenilir kodlama sağlamak için soğutma 

kanadı tasarımı

Çizilmeye dayanıklı, hassas, dokunmatik ekran

kodlama artık daha kolay

7.

ANSER X1, en önemli çalışma ortamında bile size 

tam sağlamlık ve güvenilirlik sağlayarak endüstriyel 

yazıcı beklentinizi yeniden tanımlamayı 

amaçlamaktadır



      Tam toz geçirmezlik ve 
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  üretim ortamındaki yıkamalarda 
her yönden gelebilecek yüksek 

tazyikteki su jetine karşı dayanım 

9.



X1 kullanıcı arayüzü tasarımı sadece kullanıcı dostu değil aynı 
zamanda sezgiseldir. Bu sayede kullanıcı eğitimi gereksinimi ve 

işlem hataları yok olabilir  

kodlama artık daha kolay
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ANSER X1 kullanıcı hatalarını önleme 
yeteneği sağlayan güçlü özelleştirilebilir 

erişim kontrolü ve durum izleme sistemine sahiptir

Gerçek Zamanlı İzleme ve Özelleştirilebilen Uyarı 
gösterge paneli ile üretim kesintilerini önleyici 

bildirim özelliği

Çift Üretim Hattı Kontrolü ile 2 üretim hattını aynı 
anda kolaylıkla kontrol edin ve izleyin

Özelleştirilebilen kullanıcı erişim seviyesi kontrolü ve 
kullanıcı yönetim sistemi ile operasyonel hataları 

azaltabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz

Üretim ve Mürekkep Analizi Raporu ile üretim için 
bilgilendirici üretim özet raporu ve mürekkep 

tüketimi analizi elde edebilirsiniz

kodlama artık daha kolay

13.



ANSER X1 ile aynı anda 2 farklı üretim hattını kontrol edebilirsiniz,
bu size operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu avantajları sağlar
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300 m / dak yüksek çözünürlüklü kodlama
YÜKSEK HIZDA KODLAMA

2 inç baskı yüksekliği
BÜYÜK ÖLÇEKLI KODLAMA

12 mm baskı mesafesi
TEMASSIZ KODLAMA

Üretim kesintisi olmadan kartuş değişimi
KESİNTİSİZ KODLAMA
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Tüm Yüzey Gereksinimleriniz için 
Alternatif Mürekkep Seçenekleri

ANSER Yeni Jenerasyon Kodlama Teknolojisi ile, her 
türlü sektör gereksinimleriniz için genel amaçlı 

mürekkeplerden özel mürekkeplere kadar çok yönlü 
mürekkep seçimi sağlarsınız

19.



21.

Onlar ne yapabilirse, 
ben daha iyisini yapabilirim…



www.altareu.com.tr/landing/anser


