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Série 600TX – Marcador laser CO2 compacto  

A série de marcadores laser Série 600TX  fou projetada da nova geração de laser de CO2 

para imprimir diretamente, de forma rápida e indelével sobre os produtos em linhas de 

produção. A concepção patenteada permite oferecer um laser que é 10 vezes menor e mais 

leve do que os sistemas comparáveis no mercado.  

O laser é refrigerado a ar (opção de refrigeração a água está disponível) eo núcleo do 

sistema é baseado em um novo tubo de laser ultra-compacto, feito na Alemanha.  

Existem versões independentes com controlador e versões equipadas com um PC integrado 

com tela tátil de 15” e com ligação a rede. 

  

   

   

   

   

   

   

 

 │ O sistema de marcação laser CO2 menor do mercado 
 

 │ Alternativa para sistemas convencionais baseados em tinta 

 │  Sistema industrial robusto para uso em linhas de produção 

 │  Cabeça de marcação ultra-compacto (2,5 kg) 

 │ Painel de controle com tela tátil 

 │ Velocidades variáveis até 1.700 caracteres /s 

 │  Ethernet, USB y RS232 

 │ 20 W de potência de pico  



 

 

  

 

 

 

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza 

que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades 

de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria. 

  │Impressão “Drop-On-Demand” (DOD) 

  │Impressoras de Alta Resolução 

  │Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)  

  │Laser 

  │Aplicadores/Impressoras de Etiquetas 

  │Impressoras de Transferência Térmica 

  │Aplicadores de Etiquetas 

  │Tecnologia RFID 

  │Scanners e Sistemas de Visão 

  │Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas témicas 

 

 Para informação adicional, contactar: 

  

 

  

 www.pt-qbm.com         e-mail: vendas@pt-qbm.com   

 QbiD – CHQ          QbiD Iberia 

 División de Quality by Measurement      Divisão de Quality by Measurement 

 C/ Montnegre, 15-17. E-2       Rua Central da Corujeira, 110 

 08029 Barcelona         4300-111 Porto 

 Tel: +34 902 101 507        Tel:  +351 225 102 719 

 Fax: +34 933 226 608        Fax: +351 225 102 721 

As especificações acima são apenas dados de referência e podem sofrer alterações. Todas as marcas registadas 

pertencem aos seus respectivos proprietários. 

http://www.pt-qbm.com/

