
As impressoras APLINK MRX UV LED da 
United Barcode Systems estão desenvolvidas 
para impressão direta sobre qualquer superfície, 
porosa ou não porosa, graças a seu sistema UV 

LED Curing On Board Security System.

Incorporam um exclusivo desenho de sistema 
de secagem a LED integrado instantâneo.

Desenhadas e fabricadas para imprimir textos, 
imagens, logos, símbolos e todo tipo de códigos 
de barras 100% legíveis e compatíveis com as 
normas de GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 
Datamatrix…) para embalagens secundárias.

Seu cabeçote Piezoelétrico de 4ª geração 
permite imprimir mensagens de até 72 mm 
de altura com resoluções de 180 x 720 dpi e 
velocidade até 60 m/min. 

A impressora UBS  APLINK MRX UV LED 
é modular e permite o uso simultâneo de 1 a 
4 cabeçotes de impressão conectados a um 
controlador com touch screen colorido de 10.1”, 
com uma interface de  usuário  gráfico  de  uso  

intuitivo que permite a parametrização e controle 
independente de cada cabeçote; podemos 
controlar até 4 cabeçotes de impressão. 

Tinta UV LED de baixa migração e baixa 
viscosidade. A garrafa é trocada sem a 
necessidade de interromper o processo de 
impressão, graças a sua reserva interna.

A inovadora tecnologia de gestão de 
temperatura, tamanho de gota e secagem 
instantânea UV LED, garante um consumo 
reduzido e uma impressão estável. 

Pode conectar-se com qualquer sistema de 
informação ou de automação através do software 
UBS Labman 4.0, o qual permite a gestão 
e conexão de todos os dados com qualquer 
sistema ERP, MES, WMS ou DBMS, facilitando a 
rastreabilidade na linha de produção.

Além disso, nosso software de design do UBS 

Designer facilita a criação, edição e envio de 
etiquetas a seus equipamentos.

“Desenvolvido para imprimir 
diretamente sobre  superfícies 
não porosas: caixas, pacotes, 
bandejas, bolsas, filmes 
pláticos, etc.”

Etiquetagem, Codificação e Marcação
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MR       UV LED

Impressoras Inkjet de alta resolução

MR       UV LED

Sistema exclusivo de secagem LED UV

Secagem instantânea da mensagem impressa

Cabeçote piezoelétrico de 4ª geração

Desenho modular regulável em altura e profundidade 

Manutenção periódica reduzida e de baixo custo

Touch screen colorido de 10.1” com interface gráfico    

Velocidade de impressão de 60 m/min (197ft/min)

Resolução de 180 x 720 dpi    

Altura de impressão de 72 mm

Impressão em qualquer superfície 

De 1 a 4 cabeçotes de impressão

Impressoras Inkjet de alta resolução



Conexões

ETHERNET USB

Características Técnicas
DESCRIÇÃO Impressora Inkjet de Alta Resolução

ALIMENTAÇÃO 110 / 240V 50-60Hz - 150 W (1 cabeçote) - 300 W (2 cabeçotes)
(UV LED Curing System)

ALTURA DO SUPORTE Min. 515 mm - máx 1290 mm (min 1,7 ft - max 4,2 ft)

TEMPERATURA OPERATIVA De + 5° C até + 50°C (+ 41°F up to + 122 °F)

UMIDADE De 5% a 85% sem condensação

Consumíveis
TINTA Tinta UV LED baixa migração e baixa viscosidade

CORES Preto. Outras cores sob consulta

VOLUME Garrafa de tinta de 1000 ml e 500 ml

MATERIAL IMPRIMÍVEL Impressão sobre todo tipo de superfície  

Características do Módulo de Impressão
ALTURA DE IMPRESSÃO 72 mm (2.83 in)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO Até 60 m/min (197ft/min)

RESOLUÇÃO (vertical / horizontal) 180 dpi / Até 720 dpi

CAPACIDADE DE IMPRESSÃO Até 2 impressões por segundo

DISTÂNCIA (entre cabeçote e superfície) Max 5 mm (0.2”)

CÓDIGOS DE BARRAS DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 
2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc…

DADOS Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logos, imagens …

POSIÇÃO DO CABEÇOTE Impressão lateral ou superior, em ângulo até  90°

OPÇÕES & ACESSÓRIOS Kit encoder externo, farol com luminoso, kit de baixa temperatura

Características Controlador
TELA Touch screen colorido de 10.1”

CONTROLE CABEÇOTES De 1 a 4 cabeçotes por impressão

COMUNICAÇÕES Dispõe de 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000

SOFTWARE DESENHO DE ETIQUETA UBS Designer Lite y UBS Designer Pro

www.ubscode.com.br 55 (11) 2709 - 8640       
55 (11) 2709 - 8643

Etiquetagem, Codificação e Marcação

Devido nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
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Impressoras Inkjet de alta resoluçãoMR       UV LED

APLINK MRX UV LED
Impressoras Inkjet de alta resolução

Secagem instantânea
para superfícies não porosas


