
În dorinţa de a fi cât mai aproape 
de client şi a-i oferi exact echipa-
mentul de care are nevoie, ne bu-
curăm să anunţăm lărgirea porto-
foliului nostru de produse. Astfel, 
începând din această vară, suntem 
unici distribuitori ai brandului 
Reepack de echipamente de amba-
lat produse alimentare de aproape 
orice gen. 

Produse în totalitate în Italia, din 
materii prime de înaltă calitate, 
certificate internaţional pentru 
produse alimentare, echipamente-
le de ambalat pe care vi le propu-
nem înglobează tehnologie de ulti-
mă oră, bazată pe inovaţie şi pe do-
rinţa de a oferi fiecărui client soluţi-
a cea mai bună pentru aplicaţia sa 
specifică de ambalare. În plus, for-
mele rotunjite şi suprafeţele încli-
nate pe care aceste echipamente le 
au, permit curăţarea şi dezinfecta-
rea uşoare şi foarte rapide, lucruri 
stipulate în normele legislative în 
vigoare în domeniul alimentar. 

Aşadar, gama de echipamente pe 
care o propunem pieţei româneşti 
cuprinde:
- Camere de vidare (simple, duble 
şi cu bandă automată)
- Echipamente de sigilat tăviţe 
(semiautomate şi automate)
- Echipamente de termoformare
- Echipamente de ambalat în flux 
(cu sigilare pe 3 laturi – folie supe-
rioară sau inferioară şi cu sigilare 
pe 4 laturi)

Camerele de vidare de la Reepack 
au o construcţie robustă şi sunt 
produse în totalitate din oţel inoxi-
dabil. Sunt echipate cu pompe de 
vacuum de foarte bună calitate şi 
permit realizarea de programe de 
vidare care ulterior pot fi stocate în 
memorie. Permit ambalarea sub 
atmosferă modificată, au producti-
vitate ridicată, iar gama vastă de 
opţionale disponibile le transformă 
în soluţia optimă şi economică 
pentru o diversitate foarte mare de 
aplicaţii de vidare a diferitelor 
tipuri de produse alimentare.            

Au fost create pentru a păstra produsele 
alimentare cât se poate de proaspete, pentru 
o perioadă cât mai îndelungată de timp.

Echipamentele de sigilat tăviţe sunt create şi 
produse plecând de la ideea că alimentele 
trebuie să se păstreze în stare foarte bună 
cât mai mult timp. Cu ajutorul acestor 
echipamente puteţi sigila orice 
fel de aliment, fie el proaspăt sau 
gătit, în recipienţi produşi dintr-o 
varietate foarte largă de materiale 
(PP, PE, PS, C-PET, A-PET, EPP, EPET, 
carton, aluminiu etc). Acestea pot 
sigila până la 240 de pachete pe 
minut, fiind de asemenea capabile să 
sigileze sub atmosferă 
modificată. Echipamente-
le au fie sistem de sigila-
re pneumatic, fie electro-
motor (tehnologia Eco-
Line), putând fi extrem 
de adaptabile cerinţelor 
specifice fiecărei aplicaţii 
de sigilare.

Echipamentele de termoformare produc 
tăviţa şi sigilează produsul alimentar în 
interiorul acesteia. Sunt produse din 
oţel inoxidabil, material care face faţă 
fără probleme în mediile de lucru spe-
cifice industriei alimentare. Echipamen-
tele de termoformare permit accesul

foarte uşor la fiecare dintre părţile 
ce necesită verificări, ajustări sau 
reparaţii şi sunt echipate cu panou 
de control prietenos pe care 
utilizatorul poate realiza uşor 
setările şi poate înregistra diferite 
programe de ambalat. Pentru că 
permit programarea, echipamen-
tele sunt extrem de flexibile şi ver-
satile, adaptându-se cu uşurinţă 
diferitelor formate de produse. 
Gama de opţionale pentru aceste 
echipamente este de asemenea 
vastă, pentru ca acestea să poată 
întruni orice cerinţă legată de 
ambalare.

Echipamentele de ambalat în flux 
sunt produse din oţel inoxidabil, 
funcţionând fără probleme în cele 
mai agresive medii de lucru tipice 
industriei alimentare. Sunt create 

în mod special pentru a putea fi 
curăţate şi igienizate cu foarte 
mare uşurinţă. Toate aceste 
echipamente sunt dotate cu cea 
mai eficientă motorizare, putând 
face faţă variatelor cerinţe de 
performanţă specifice diferitelor 
aplicaţii de ambalare. Astfel, moto-
rizarea este cea care controlează 
diferitele mişcări şi sincronizarea 
între conveiorul de alimentare, sis-
temele de sigilare sau de derulare 
folie şi eliberarea produsului amba-
lat. În plus, aceste echipamente au 
panou de control color, touch, pen-
tru setarea uşoară a tuturor para-
metrilor necesari şi salvarea aces-
tora în programe diferite 
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Configurarea şi imple-

mentarea sistemului 

video Cognex In-Sight 

Laser Profiler se face în 

numai 4 paşi simpli:

Noul Cognex In-Sight Laser Profiler 
este un sistem de măsurare folosit 
pentru a verifica dacă dimensiunile 
unei piese sunt conforme cu spe-
cificaţiile. Sistemul este configurat 
folosind interfaţa de utilizator 
EasyBuilder®. Acest software in-
tuitiv şi uşor de folosit simplifică 
semnificativ munca inginerilor de 
producţie şi de calitate de a dezvol-
ta, a implementa şi a realiza măsu-
rători de o acurateţe deosebită în 
fabrică. 

gent sau alt dispozitiv mobil.

Aplicaţiile Cognex In-Sight Laser 
Profiler sunt cât se poate de diver-
se, în cele mai variate domenii de 
activitate: 

  Automotive: măsurarea gap-ului 
creat de capacul airbag-ului, ins-
pecţia diferitelor tipuri de rulmenţi 
sau a plăcuţelor de frână, inspecţia 
cutelor de pe tapiţeria scaunelor, a 
plăcilor de ambreiaj, inspecţia gap-
urilor dintre uşi, a alinierilor în blo-
cul motor, inspecţia parbrizului etc
  Electronică: înălţimea butoane-
lor, verificarea componentelor, a 
dimensiunilor incintelor, a coplana-
rităţii pinilor, a planeităţii diferitelor 
tipuri de tastaturi etc
   Industria alimentară şi a băuturi-
lor: verificarea porţionării corecte, 
inspectarea obiectelor termofor-
mate, a uniformităţii suprafeţelor 
produselor alimentare, a sigilării 
ambalajelor etc
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Cognex In-Sight Laser Profiler 
oferă vizualizare mobilă, indepen-
dentă de platformă, pentru accesa-
rea HMI-urilor (Human Machine In-
terface) de oriunde din reţea. O in-
terfata HTML de utilizator permite 
utilizatorilor să monitorizeze acti-
vitatea liniei de producţie de pe ori-
ce laptop, tabletă, telefon inteli-

unea sa reală, ceea ce ajută 

utilizatorul să vizualizeze corect 

ceea ce va marca. Echipamentul 

are de asemenea o interfaţă 

software ce realizează gestionarea 

fişierelor dintr-un computer. 

Marcarea pieselor de dimensiuni 

mari, ce nu pot fi mutate este 

acum mai uşoara ca niciodată!

este acoperită de o membrană 

ce face ca echipamentul să 

fie rezistent în cele mai dificile 

medii de lucru. Se comercia-

lizează în valiză tehnică, 

pentru depozitare 

sigură şi transport 

uşor, împreună cu 

două baterii Li-ion de 18V 

şi încărcător. Bateria oferă 

echipamentului o autonomie de 

până la 4 ore de funcţionare în 

condiţii normale de utilizare (500 

de marcări). E-Mark XL realizează

marcări de o acurateţe deosebită, 

putând scrie atât mesaje alfanu-

merice, cât şi logo-uri sau coduri 

Data Matrix direct pe o varietate 

foarte largă de materiale, de la 

plastice, până la cele mai dure 

metale. 

Software-ul cu care E-Mark XL 

este echipat are meniu cu icon-uri, 

iar tastatura permite realizarea 

uşoară şi foarte rapidă a mesajelor. 

Ecranul este astfel configurat, 

încât permite afişarea mesajului 

ce urmează a fi marcat la dimensi-

Echipamentul este oferit pieţei 
româneşti de compania 
Trieurodata: 
telefon: 021.255.71.74; 
e-mail: office@ trieurodata.ro

Obţinerea profilului - cu doar 
un click, tehnologia de optimizare 
a profilului oferă cea mai exactă 
schiţă a piesei

Localizarea obiectului – teh-
nologia sofisticată de detectare a 
obiectelor minimizează necesita-
tea accesoriilor scumpe şi asigură 
de faptul că măsurătorile se reali-
zează în locaţia corectă

 Măsurare - setul de instru-
mente al Cognex In-Sight Laser 
Profiler extrage caracteristici, 
construieşte puncte de referinţă şi 
verifică dacă un produs a fost 
fabricat cu anumite toleranţe

 Comunicarea rezultatelor - 
măsurătorile sunt trimise fie către 
un PLC, fie către un dispozitiv 
pass/fail

1. 

3.

2.  

4.

marcare “all in one”: capul de mar-

care integrat, tastatura ce permite 

programarea şi bateria reîncărca-

bilă, fac din acesta un sistem de 

marcare unic, în curs de patentare. 
Creat pentru realizarea celor mai 

diverse aplicaţii industriale de mar-

care prin micropercuţie, E-Mark XL 

are o greutate mai mică de 4 kg, 

este foarte bine echilibrat şi este 

echipat cu mâner ergonomic şi 

confortabil, fiind foarte uşor de 

manipulat sau transportat. Are o 

construcţie durabilă, din aluminiu, 

ce îi conferă un foarte bun raport 

greutate / rezistenţă. Tastatura sa

Pentru a acoperi mai multe cerinţe 

specifice de marcare prin micro-

percuţie, gama echipamentelor de 

marcare produse de partenerul 

nostru, SIC Marking, a fost extinsă 

cu noul model E-Mark XL, care se 

diferenţiază de restul echipamen-

telor prin faptul că are fereastra de 

marcare de dimensiuni generoase 

(120 x 40 mm). Mai mult, acesta 

funcţionează cu baterii, fiind com-

plet autonom şi oferind utiliza-

torului o libertate de mişcare abso-

lută. 
Echipamentul E-Mark XL este 

considerat ca fiind un pistol de 



  Lifturi multifuncţionale - pot ridica 
sarcini de până la 200 kg, în funcţie 
de model. Sunt de asemenea foar-
te flexibile, oferind multiple varian-
te de echipări şi putându-se adap-
ta în totalitate aproape oricărui gen 
de aplicaţie de ridicare şi transport. 
În plus, modelul Impact 200 poate 
manipula sarcini de până la 200 kg, 
putând fi operaţional 24 de ore/zi

  Lifturi din oţel inoxidabil - pot ridi-
ca sarcini de până la 300 kg, în 
funcţie de model. Extrem de flexi-
bile, acestea oferă multiple varian-
te de echipări, adaptându-se fără 
probleme aproape oricărui gen de 
aplicaţie de ridicare şi transport. În 
plus, fac faţă condiţiilor de lucru şi 
cerinţelor specifice industriilor far-
ma sau food

  Lifturi pentru paleţi - sunt echipa-
mente ce ridică şi transportă diferi-
te tipuri de paleţi, atât pe latura 
lungă, cât şi pe cea scurtă. Acestea 
sunt echipate cu funcţii hidraulice 
de ridicare sau coborâre şi manipu-
lează cu uşurinţă o gamă variată de 
paleţi cu greutate de până la 300 
kg

mai bune, dar care, în acelaşi timp 
să reprezinte o soluţie eficientă din 
punct de vedere al costurilor. B-
EX4T3 combină într-un mod armo-
nios viteza de printare mare cu o 
acurateţe de neegalat, fiind în 
acelaşi timp eficientă din punct de 
vedere al costurilor.

Extrem de flexibilă si versatilă, no-
ua imprimantă industrială B-EX4T3 
de la Toshiba nu doar printează 
etichete de foarte bună calitate, ci 
este în acelaşi timp capabilă să 
menţină exact aceleaşi standarde 
de calitate şi pe etichete de dimen-
siuni mici. În plus, performanţele 
modulului opţional de decojire sunt 
la fel de impresionante, ajutând de 
asemenea la îmbunătăţirea consi-
derabilă a productivităţii. 

Rezoluţia standard de 600 dpi pe 
care această imprimantă o oferă 
are ca efect obţinerea de texte sau 
imagini printate extrem de clare, 
asigurându-vă că informaţia pe ca-
re o printaţi va fi foarte uşor de 
citit  .
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efect realizarea unor procese de 
producţie neîntrerupte, de la înce-
put, până la sfârşit. 

Noua imprimantă industrială B-
EX4T3 este concepută pentru a fi 
folosită în medii industriale în care 
este nevoie de imprimante de 
înaltă performanţă pentru obţine-
rea unei productivităţi din ce în ce 

În lumea de astăzi, condusă de 
informatie, acurateţea în orice gen 
de afacere este crucială. Excepţie 
nu face nici printarea industrială. 
Doar cu viteze de printare şi 
rezoluţii mari nu se poate atinge 
eficienţa dorită. Ceea ce lipseşte 
este acurateţea. Folosind noua 
imprimantă industrială B-EX4T3 de 
la Toshiba veţi obţine rezultate 
perfecte la printare, ceea ce are ca 

Lifturile Hovmand sunt echipa-
mente de ridicat şi transportat di-
ferite tipuri de produse existente în 
orice unitate industrială: cutii, bu-
toaie, role etc. Pentru că funcţio-
nează cu baterii, acestea sunt ab-
solut independente, oferind în ace-
laşi timp libertatea de mişcare atât 
de necesară în domeniul industrial. 
În plus, lifturile Hovmand optimi-
zează fluxul de lucru, eliminând 
procesele de ridicare şi manipulare 
neadecvată a diferitelor produse. 
Toate echipamentele au protecţie 
la supraîncărcare, iar toate compo-
nentele în mişcare ale acestora 
sunt protejate. 
Gama largă de tipuri de lifturi Hov-
mand face ca acestea să fie preta-
bile folosirii în aproape orice dome-
niu de activitate: farma, food, 
producţie, retail, service, distribu-
ţie etc. Aceasta cuprinde:

  Lifturi mici - pot ridica sarcini de 
până la 100 kg, în funcţie de mo-
del. Sunt extrem de flexibile, au 
multe variante de echipări şi se pot 
adapta în totalitate aproape orică-
rui gen de aplicaţie uşoară de ridi-
care şi transport

Produsele sunt oferite pieţei româneşti de compania Imark Sistem: 
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domeniul în care activaţi:

- Măsoară temperatura cu o acura-
teţe de +/- 2%
- Se activează în doar câteva se-
cunde
- Nu necesită configurare, calibrare 
sau recalibrare periodică, spre de-
osebire de metodele clasice de mă-
surare a temperaturii
- Inviolabile, ţinte puţin probabile 
pentru furt

Acum puteţi citi rapid şi corect 
temperaturile variate ale diferitelor 
piese sau suprafeţe, în diferite do-
menii de activitate din mediul in-
dustrial: aeronautică, electrice, 
oţelării, topitorii, industria textilă, 
electrocasnice sau multe altele.

Temperatura indicată de etichetele 
autoadezive termosensibile Ther-
max şi Tempilabel va fi întotdeauna 
sigură şi uşor de citit în două scale 
de temperatură: Fahrenheit şi Cel-
sius. În plus, acestea pot adera 
imediat şi fără probleme pe aproa-
pe orice tip de suprafaţă

Produsele sunt oferite pieţei româ-
neşti de compania GTS Automatizari 
Industriale: telefon: 021.255.71.74 
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tate multifuncţional, fiind extrem 
de versatile, uşor de utilizat şi foar-
te fiabile. Vă prezentăm mai jos 
câteva dintre caracteristicile tehni-
ce ale acestora:

·Indicator de greutate montat în 
carcasă ABS
·Ecran LCD cu icon-uri şi tastatură 
rezistentă la apă
·Celulă de încărcare din aluminiu 
cu grad de protecţie IP65
·Suprafaţă de încărcare din oţel 
inoxidabil
·Calibrare digitală şi set-up din tas-
tatură sau din calculator
·Port configurabil pentru conecta-
rea la imprimantă

Soluţia Wall-E Inox poate fi folosită 
cu foarte mare succes în aplicaţiile 
de cântărire şi dozare rapide şi pre-
cise atât de des întâlnite în indus-
tria alimentară: în centre logistice, 
carmangerii, abatoare, restauran-
te, patiserii, supermarket-uri etc

Produsele sunt oferite pieţei româ-
neşti de compania Imark Sistem: 
telefon: 021.255.71.74 e-mail: 
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Extrem de robuste, precise şi fiabi-
le, sistemele de cântărire, dozare 
şi control de la Dini Argeo întrunesc 
cele mai stricte cerinţe din aproape 
orice domeniu industrial. Sunt  er-
gonomice şi au factor de protecţie 
la apă şi praf IP65 (cele dedicate 
industriei alimentare). Pot fi insta-
late extrem de uşor şi sunt potri-
vite atât uzului industrial, cât şi 
celui comercial. Tehnologia de ulti-
mă oră cu care acestea sunt echi-
pate garantează precizia la cele 
mai înalte niveluri.

               Soluţia de cântărire 
                 Wall-E Inox face parte 

               din seria cântarelor 
            construite complet din 

oţel inoxidabil, fiind în-
totdeauna potrivite pentru 
aplicaţii de cântărire în in-

           dustria alimentară. Aces-
        tea sunt echipate cu indi-

                          cator de greu-

Etichetele autoadezive termosen-
sibile indică schimbarea de tempe-
ratură a suprafeţei pe care sunt a-
plicate. Acestea pot ireversibile (îşi 
schimbă culoarea la atingerea unei 
anumite temperaturi a suprafeţei 
pe care este lipită) sau reversibile 
(îşi schimbă culoarea în mod repe-
tat, la atingerea fiecăreia dintre 
temperaturile stabilite ale suprafe-
ţei pe care este lipită).

Create ca soluţii economice, versa-
tile şi extrem de simplu de utilizat, 
beneficiile oferite de etichetele 
autoadezive termosensibile Ther-
max şi Tempilabel pe care vi le pro-
punem sunt vizibile, indiferent de 

De 28 de ani Markem Imaje 
dezvoltă şi livrează sisteme de ni-
vel superior pentru tipar digital, 
echipamente dedicate imprimării 
etichetelor/ambalajelor etc, folo-
site cu precădere în industria tipo-
grafică, farmaceutică, publicitară 
şi nu numai. 

Adheprint
Fondată în anul 1985
Domeniu de activitate: tipărirea di-
gitală a etichetelor autoadezive şi a 
diferitelor materiale în format ma-
re sau mic
Două imprimerii: Saint-Thibault-
des-Vignes şi Collegien 
Cifră de afaceri în 2014: 1,7 milioa-
ne de euro

Adheprint este o companie situată 
în Seine-et-Marne, în apropiere de 
Disneyland, Paris. Înfiinţată în anul 
1985, această afacere de dimen-
siuni mici a fost preluată în anul 
2009 de Yannick Vivier, care este 
astăzi managerul companiei. 
"Suntem puţin atipici pe piaţă. Im-
primăm materiale în format mare 
(diferite semne, POS-uri, prelate 

etc), dar şi materiale în format mic 
(etichetele autoadezive pentru 
piaţa de lux şi diferite industrii)" 
explică Yannick Vivier.

Majoritatea clienţilor folosesc şi 
aplică etichetele autoadezive în 
mediul outdoor. Din acest motiv, 
acestea trebuie să reziste la expu-
nerea UV şi la condiţiile meteo 
nefavorabile.

"Am căutat o imprimantă care să 
ofere etichetelor produse de noi o 
rezistenţă bună la substanţe chimi-
ce şi la factori mecanici" spune 
Yannick Vivier. "Am participat la 
toate evenimentele din domeniul 
echipamentelor de tipar digital. 
Markem-Imaje a fost singura com-
panie de pe piaţă care propunea un 
sistem de tipărire digitală care 
poate imprima CMYK pe formate 
mici şi, în acelaşi timp, îndeplineşte  
toate criterii le ş i cerinţele 
noastre. Acum putem tipări în di-
verse culori, orice fel de conţinut 
(texte, desene, fotografii) pe eti-
chete autoadezive. De asemenea, 
putem imprima atât loturi foarte 

mici de etichete (1-3 buc), cât şi 
sute de mii de etichete” adaugă 
Yannick Vivier.

-Este uşor de utilizat şi oferă viteze 
variabile de imprimare: de la 
4m/min până la la 48 m/min
-Este de cinci ori mai rapid decât un 
sistem de imprimare clasic
-Este eficient din punct de vedere 
al spaţiului, nu produce zgomot, nu 
există miros
-Este singurul echipament de pe 
piaţă cu sistem de uscare UV cu 

Beneficiile echipamentului 
Markem Imaje CSAT ITS6:

LED care nu are emisii poluante, iar 
acesta este un avantaj ecologic 
incontestabil

Achiziţia sistemului digital de 
imprimare CSAT ITS6 de la 
Markem-Imaje a ajutat compania 
Adheprint să-şi dezvolte afacerea 
de tipar digital şi imprimare etiche-
te autoadezive, datorită beneficii-
lor de necontestat ale echipamen-
tului achiziţionat

Produsul este oferit pieţei româ-
neşti de compania Imark Sistem: 
telefon: 021.255.71.74; e-mail: 
office@imarke.ro
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