
Soluţii etichetare
Soluţii de etichetare (Print & Apply, imprimare termică) de înaltă performanţă aplicabile în medii de lucru dificile. Etichetele pot fi 
aplicate pe o gamă foarte variată de materiale: plastic, sticlă, metal, carton sau direct pe produse, alimente, băuturi, produse 
cosmetice, echipamente electronice, cabluri, tuburi, profile ... şi nu numai

Soluţii ambalare
Soluţii de ambalare primară, secundară sau terţiară, pretabile realizării de ambalaje într-o varietate deosebit de mare de domenii
industriale: panificaţie, patiserie, băuturi, fast-food, produse din carne, brânzeturi, produse congelate, semipreparate, cosmetice, 
farmaceutice ... şi nu numai. Oferim echipamente pentru: termoformare, vidare, ambalare orizontală sau verticală, clipsare, sigilare 
tăviţe, ambalare termocontracţie, aplicare mânere, înfoliere, ambalare în cutii de carton, paletizare, înfoliere paleţi, legare cu bandă etc

Soluţii marcare
Soluţii de marcare (dată producţie / expirare, număr lot, cod promoţional etc), codificare şi trasabilitate cu ajutorul echipamentelor cu 
jet de cerneală, transfer termic, inkjet termic, laser, piezo, micropercuţie, gravare etc
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Soluţii cântărire
Soluţii şi linii complete pentru măsurarea greutăţii şi inspectarea produselor alimentare şi non alimentare care oferă viteză şi precizie 
de neegalat, conformitate până la ultimul gram.Gamă vastă de echipamente care realizează cântărire industrială statică sau în flux:
cântare, platforme de cântărire, platforme fixe sau mobile de cântărire camioane, sisteme mobile de cântărire ... şi nu numai

Soluţii transport produse
Soluţii de transport (conveioare, manipulatoare etc) dedicate tuturor industriilor, ce asigură un flux de producţie eficient, fiind 
adaptabile programelor din producţie care necesită mai multe produse pe o singură linie. Varietate largă de modele, cu suprafeţe şi 
caracteristici speciale, plăcuţe, role, protecţii de oţel, suprafeţe cu fricţiune şi antistatice ... şi nu numai

Soluţii inspecţie şi detecţie
Soluţiile de inspecţie şi detecţie particule de dimensiuni şi materiale variate îndeplinesc chiar şi cele mai stricte standarde de control 
al calităţii şi se adaptează pentru ignorarea interferenţelor din mediul înconjurător. Sunt extrem de fiabile şi au o precizie şi o 
sensibilitate ridicate, chiar şi la productivităţi mari 

Soluţii vision
Gamă deodebit de variată de produse din domeniul sistemelor vision: dispozitive cu laser 3D, scanere industriale montate la punct
fix, scanere industriale portabile, senzori optici de vizualizare, sisteme de inspecţie optică automată, terminale mobile, verificatoare
coduri de bare ... etc



Software
Software integrare: servicii de analiză şi dezvoltare soluţii / implementare şi punere în funcţiune / integrare în linii de producţie 
existente sau linii noi / Software trasabilitate: planificare şi managementul producţiei / programe de gestiune a stocurilor / soluţii 
complete de gestiune a depozitelor (WMS) / soluţii de inventariere / Software automatizare: trecerea de la un sistem manual la 
unul automat, de producţie mare / software pentru încărcarea optimă a paleţilor (PLP)

Consumabile şi piese de schimb
Distribuţia unei game extinse de consumabile necesare în orice domeniu industrial: cerneluri, aditivi, etichete, riboane, folie stretch,
sfori, clipsuri, folie shrink, bandă PP, PET, bandă adezivă, carduri din plastic, markere, sigilii, adezivi, etichete termosensibile ... etc
Distribuţia unei game extrem de variate de cuţite şi piese de uzură pentru majoritatea mărcilor de maşini de ambalat, inclusiv cuţite
customizate, pentru orice tip de maşină de ambalat

Soluţii robotizare
Soluţii automatizare şi robotizare a proceselor tehnologice: roboţi industriali, roboţi colaborativi, AMR (Autonomous Mobile Robot) şi 
AGV (Automated Guided Vehicle)

Soluţii procesare carne
Gamă variată de tipuri de echipamente destinate procesării cărnii: feliatoare, echipamente de umplut membrane, maşini de tocat, 
mixere, echipamente răzuit, echipamente de tăiat în bucăţi, echipamente curăţare ... etc



De ce să alegeţi Imark Sistem

Imprimante inkjet caractere mici (CIJ), imprimante transfer 
termic (TTO), imprimante inkjet termic (TIJ), imprimante 

laser, imprimante LC Piezo, cerneală, aditivi

Echipamente marcare permanentă, portabile, integrate sau 
montate pe coloană, care marchează prin micropercuţie, 

gravare sau laser

Imprimante profesionale pentru producerea de etichete 
cu coduri de bare: portabile, desktop sau industriale, 

consumabile

Echipamente de vidare, echipamente de sigilare tăviţe, 
echipamente de termoformare, echipamente de ambalat în 

flux, semiautomate sau automate

Soluţii de manipulare cu vacuum, accesorii
Soluţii cântărire industrială statică sau în flux:

cântare, platforme de cântărire, platforme fixe sau mobile 
de cântărire camioane, sisteme mobile de cântărire etc

Soluţii verificare greutate, soluţii inspecţie şi detecţie cu 
raze X, soluţii track and trace

Detectoare industriale de metale pentru industria 
alimentară, farmaceutică, textilă sau minerit

Covoare industriale pentru zone uscate sau umede, 
electroizolante, pentru industria alimentară etc

Markere industriale cu vopsea solidă sau lichidă, 
echipamente pentru gravare, indicatoare de temperatură Braţe roboţi colaborativi şi accesorii

Echipamente semiautomate sau automate de înfoliat paleţi Componente şi piese pentru producerea de conveioare
Lifturi industriale pentru transportarea diferitelor tipuri de 

produse din industrie: role, butoaie, navete, găleţi, canistre, 
roţi, boluri etc

Manipulatoare industriale, grippere

Sisteme de ambalat ouă, soluţii de procesare ouă, sisteme 
de sortare ouă, sisteme robotizate de paletizare / 

depaletizare ouă

Cititoare coduri de bare, senzori de proximitate, inductivi, 
capacitivi, senzori vision, de culoare, de contrast

Dispozitive cu laser 3D, scanere industriale, senzori optici 
de vizualizare, sisteme de inspecţie optică automată, 

terminale mobile

Echipamente verticale de ambalare în flux Echipamente de ambalat cu folie termocontractibilăEchipamente de umplere, echipamente de aplicare capace, 
echipamente de etichetare, linii complete de ambalare

Echipamente de sigilat pungi preformate, echipamente de 
ambalat în flux, consumabile

Echipamente de formare şi închidere cu bandă adezivă a 
cutiilor de carton tip “american boxes”

Echipamente de procesare carne: de tocat, de mixat, de 
vacuumat, de tăiat blocuri congelate etc

Expertiză
Consultanţă 

de specialitate

Proiectare, 
execuţie 

şi integrare

Asistenţă 
tehnică 

în cursul 
instalării

Training 
operatori

Contracte  
de service şi 
mentenanţă


