
THE CLOSER YOU LOOK,
THE BETTER BESTCODE LOOKS!



Nowa generacja znakowania i kodowania.
Szybki. Bezkontaktowy. System Continuous Ink Jet (CIJ).

Dzięki przemysłowemu systemowi firmy Bestcode wydrukujesz min.: datę
przydatności do spożycia, datę produkcji, numer partii i inne niezbędne

oznaczenia oraz kody identyfikujące Twój produkt.

Pełna gama systemów do druku przemysłowego.
Systemy serii 8 gwarantują szybki i trwały nadruk znaków i kodów na

różnych opakowaniach m.in.: na tworzywach sztucznych, szkle,
drewnie, metalu czy papierze.Przeznaczone także do pracy 24/7

          Alternatywa dla rozwiązań 1-5 wierszowych lub z większą grafiką i czcionką dla średnio wydajnych linii produkcyjnych.

          Adresowana dla wysokowydajnych linii 1-5 wierszowych z grafiką i kodami włącznie.

                System dedykowany dla unikalnych aplikacji przemysłowych, oferujący pełną gamę rozwiązań. W jego skład wchodzą 
modele: 88S Extreme, 88S Food Grade, 88S High Speed, 88S High Speed One, 88S Opaque, 88S Opaque High Speed, 88S Micro, 
88S Security.

         Zaprojektowana do podstawowych aplikacji 1-2 wierszowych i niewymagających grafik.

         Przeznaczona do bardziej wymagających i szybszych zastosowań 1-3 wierszowych z grafiką i kodami.



Najnowocześniejsza Elektronika
Systemy wyposażone w bardzo szybki supernowo-
czesny procesor 260 MHz z rdzeniem zintegrowa-
nym w pojedynczej płycie elektronicznej. System ce-
chuje duża pojemność pamięci co umożliwia wybór 
wielu tysięcy wiadomości z pamięci systemu.

Bądź połączony dzięki CodeConnect™.
Zintegrowany port USB, RS232, szereg programowalnych 
punktów dostępu i wyjść oraz łącze Ethernet pozwalają na 
połączenia sieciowe i integracje w ramach każdego zastoso-
wania. Tworzenie kopii zapasowych oraz funkcji przywraca-
nia i przenoszenia danych umożliwia port USB do pamięci 
przenośnej typu pendrive.

EcoTec™ to opatentowany przez nas zespół elemen-
tów tj. zbiornik atramentu, pompa zredukowanego 
obiegu, SmartFilter™ oraz dwuzapadkowy systemem  
odzyskiwania oparów przeznaczony dla technologii CIJ.  
Zbiornik atramentu zaprojektowany na cały okres  
użytkowania systemu . Zredukowany cykl wydłuża  
żywotność pompy oraz obniża odparowywanie  
wynikające z podwyższonej temperatury płynów.  
Kondensacja oparów atramentu i zredukowane  
odparowywanie rozpuszczalnika zmniejsza  
koszty utrzymania oraz czas interakcji - dodawania  
rozpuszczalnika do systemu. Filtry, wyposażone w  
pamięć ostatniej wymiany, śledzą proces użytkowania 
i alarmują o konieczności ponownej wymiany. Szybko 
wymienialne filtry o wydłużonej żywotności spełniają 
swoją funkcje do 10 000 godzin lub 36 miesięcy pracy 
drukarki.


