
APLINK LCX SERIES é uma nova geração 
de jato de tinta de alta resolução, projetado e 
desenvolvido especificamente para codificar em 
casos secundários porosos. 

Equipada com cabeça de impressão 
piezoelétrica de 4ª geração, a série APLINK 

LCX SERIES é a solução perfeita para qualquer 
linha de produção de até 50m/min velocidade. O 
sistema pode ser configurado e instalado para 
imprimir na parte superior e lateral dos casos.

O novo membro da família de jatos de tinta 
de alta resolução APLINK LCX SERIES puede 
imprimir cualquier logo, texto, código de barras, 
data, contador…etc.

APLINK LCX SERIES é dotado de uma tela 
táctil a cores de 5.7” e de uma interface de fácil 
utilização, que fornece informações sobre o 
estado da impressora em tempo real. 

Com resolução vertical de 180 dpi e capacidade 
de resolução horizontal de até 360 dpi, pode 

imprimir qualquer tipo de logotipo, texto, código 
de barras, datas, contadores, etc.

Funciona com uma tinta ecológica, 100% livre 
de óleo mineral que seca instantaneamente 
em contato com qualquer superfície porosa. 
Não contém qualquer tipo de solvente ou 
componentes à base de álcool.

 As interrupções no processo de produção são 
evitadas mudando o frasco de tinta no modo 
sem parar. 

 APLINK LCX SERIES permite uma fácil 
integração com um banco de dados externo, 
transmitindo dados obtidos diretamente do 
sistema ERP para a impressora. Pela sua fácil 
conexão e eficaz, você pode criar milhares de 
mensagens com apenas um clique.

A grande união da série APLINK LCX SERIES 
Com tinta à base de óleo UBS garante-lhe a 
operação mais suave com a menor manutenção.

“A escolha mais econômica 
e flexível para sua linha de 
produção”

Impresoras Inkjet de alta resolução

Impressoras Inkjet de alta resolução

100% livre de óleo mineral

4ª geração de cabeçote piezoelétrico

Design modular com altura e profundidade variáveis

Baixa manutenção periódica

Tela touch screen colorida de 5,7”, com interface 
gráfica

Velocidade de impressão de até 50m/min(164 ft/min)

Resoluções de 180 até 360 dpi

Altura de impressão de 17mm (0.67”) até 72mm(2.83”)

Impressão em qualquer superfície porosa                     

Impresoras Inkjet de Alta Resolução

Etiquetagem, Codificação e Marcação



Conexão

ETHERNET USB

Características Técnicas
DESCRIÇÃO Impressoras Inkjet de alta resolução

FONTE DE ENERGIA Módulo externo INPUT 110v  /   240v I  50-60Hz I 15W

MEDIDAS 618mm x 140mm x 223mm

Consumíveis
TINTA Tinta à base de óleo 100% livre de óleos minerais

CORES Preto, vermelho, azul e amarelo. Outras cores sob encomenda

RECIPIENTE Garrafa de tinta de 1000 ml e 500 ml

SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO Todos os tipos de superfícies porosas

Características do Módulo de Impressão
ALTURA Cabeçote 17mm (0,67 in)

Cabeçote 72 mm (2,76 in

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO Até 50 m/min (164 ft/min)

RESOLUÇÃO   (vertical / horizontal)* 180 dpi / até 360 dpi

CPM Até 2 impressões por segundo

DISTÂNCIA 
(entre cabeçote de impressão e superfície)

Max 5 mm (0,2  in)

POSIÇÃO DE IMPRESSÃO Lateral ou superior

TELA Touch screen colorida 5.7” (VERTICAL) (640x480px)

COMUNICAÇÃO 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10  / 100 / 1000

SOFTWARE DESENHO DE ETIQUETA UBS Designer Lite e UBS  Designer Pro

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, datas... 

OPÇÕES E ACESSÓRIOS Kit encoder externo, farol luminoso 

Devido nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
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Impresoras Inkjet de alta resolução

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

Etiquetagem, Codificação e Marcação

LCX Series 
Impressoras Inkjet de alta resolução 
Codificação direta para 
máxima redução de custos


