
ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ
РЕШЕНИЯ ЗА МАРКИРАНЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ



Ние в Бетелгиус, предлагаме решения в сферата на маркирането и етикетирането,
подходящи за широката гама материали и опаковки, използвани от
производителите на фармацевтични продукти. Нашите индустриални принтери се
интегрират лесно в съществуващите производствени линии, за да гарантират
последователен и качествен печат за сериализация, проследимост и борба с
фалшифицирането. За нуждите на опаковъчния процес в края на линията
доставяме решения за автоматизация на процесите по опаковане, палетизиране и
обезопасяване на стоки за транспортиране, които ще добавят стойност към
веригата ви за доставки.
Представител и сервизен център сме на доказани производители като LINX, ALE,
CAB, LOGOPAK, ЕМЕ, FROMM и др.

Нашите експертни решения



 

Капсули и таблетки

Мастиленоструйни
принтери серия LINX 8900

Могат да се инсталират към всяка
високоскоростна производствена линия
Възможност за маркиране във всички
посоки, което улеснява инсталацията и
не нарушава съществуващите работни
процеси
Широката гама от специализирани
мастила позволява фармацевтичните
продукти да бъдат безопасно и
ефективно маркирани. Така например,
food-grade мастилата могат да се
използват за маркиране на продукти за
поглъщане, като капсули и таблетки 
Корпус от неръждаема стомана с високо
ниво на защита за работа в прашна среда

Лазерни кодери LINX

Предоставят възможност за микропечат.
Идеални за борба с фалшифицирането или
кодиране директно върху капсули с
отпечатък от 0,8 мм
Ясни и постоянни кодове при високи
скорости
В процеса на кодиране не участва
мастило и следователно няма
необходимост от съхнене, рискът от
размазване е отстранен
Лесно се монтират на тесни пространства
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Блистери

Мастиленоструйни принтери
серия LINX 8900

Могат да маркират широка гама материали,
включително пластмаси (PET и PVC),
каквито са блистерите
Характерно за блистерното кодиране е 
 високата скорост. Подходящ за
производствени линии със скорост до 9.10
м / сек. е Linx 8940

Лазерни кодери LINX

Независимо дали печатате прости кодове
на бързи линии или сложни кодове на по-
бавни линии, икономичният Linx CSL10 е
идеален за вашето производство.
30 ватовият лазер Linx CSL30 позволява
да се отпечатват ясни и трайни кодове
дори на бързо движещи се
производствени линии.

Мастиленоструйни принтери за
големи надписи ALE

Препоръчваме ALE ONE18 - компактeн принтер, който
доставя висококачествени отпечатъци върху малки
повърхности на височина до 18 мм, както и печатащите
глави от сериите Easy и Flex с 18 милиметровите им
версии
Налични солвентни мастила в различни цветове за печат
върху пластмасови повърхности, каквито са блистерите
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Флакони, туби и епруветки

Мастиленоструйни принтери
серия LINX 8900

Linx 8900 може да отпечатва QR и баркодове
върху фармацевтични опаковки, както и
знаци с височина между 1,8 мм и 8,8 мм. 
Лесен за поддръжка –уникална капсулована
печатаща глава за непрекъсната
експлоатация и почистване веднъж на всеки
3 месеца
Корпус от неръждаема стомана с високо
ниво на защита

Етикетиране

Етикетните принтери cab позволяват
висококачествен печат до 600 dpi, висок
контраст и отпечатъци в маргинални области. 
За етикетиране на епруветки с диаметър от 10
до 35 мм препоръчваме принтер-апликатора
AXON1 , а за епруветки от 10 до 17 мм - AXON2
За обиколни етикети върху цилиндрични
продукти са подходящи етикетиращите
машини ЕМЕ

Лазерни кодери LINX

Лазери Linx могат да маркират постоянни
кодове с висока разделителна способност
и висок контраст върху HDPE/LDPE
Ясни, постоянни кодове за почти всеки
цвят или тип стъклени флакони
Не се ползват консумативи (мастило и
разредител), което свежда разходите до
минимум
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Етикети

Мастиленоструйни принтери
серия LINX 8900

Могат да маркират широка гама материали,
включително етикети
За печатат на до 3 реда текст
препоръчваме моделите Linx 8900 / 8910,  а
Linx 8920 / 8940 печатат до 6 реда текст,
символи, числа, баркодове

Термотрансферни принтери
за фолиа и гъвкави опаковки
LINX

Лесен метод за кодиране на текст и
баркодове с висока разделителна
способност
За зони на кодиране до 32 x 100 мм
препоръчваме модела Linx TT500; за зони
до 53 x 200 е подходящ Linx TT750; за по-
големи отпечатъци до 107 x 300 мм е
модела Linx TT1000 

Лазерни кодери LINX

30 ватовият лазер Linx CSL30 позволява да
се отпечатват ясни и трайни кодове дори
на бързо движещи се производствени
линии
За големи натоварвания и скорост на
линията до 900 м/мин. препоръчваме Linx
CSL60
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Картонени опаковки

Мастиленоструйни принтери
серия LINX 8900

С 6 редов печат на текст, символи, графики и
баркодове и работещ със скорост до 7,28 м/сек,
Linx 8920 е идеалният кодер за най-търсените
фармацевтични продукти
Linx 8940 се предлага с IP65 корпус то
неръждаема стомана за най-трудните
приложения за печат. Може да запамети
настройки за 50 различни производствени
линии, което го прави подходящ за
производства, които обработват широк спектър
от фармацевтични продукти.

Лазерни кодери LINX

Linx CSL60 може да отпечатва до 2100 знака в
секунда; голямо поле на маркиране до 440 мм
x 601 мм
Linx SLHP може да отпечатва огромна гама
продуктови кодове, от 2D кодове до дълги
съобщения и с функции за борба с
фалшифицирането. Със степен на защита IP56,
Linx SLHP ще работи безпроблемно дори в
сурови производствени среди.

Мастиленоструйни
принтери за големи
надписи ALE

Печатащи глави от сериите EASY за
страничен печат и височина на печат с
една глава до 144 мм
Печатащи глави от сериите FLEX за печат
от всички страни и височина на печат с
една глава до 72 мм

За надписи до 18 мм препоръчваме ALE
ONE18. За по-големи надписи препоръчваме:

Термални
мастиленоструйни (TIJ)
принтери LINX 

За бързодвижещи се производствени
линии препоръчваме LINX TJ50. Този
универсален принтер не изисква
поддръжка и няма износващи се части.
Проектиран за взискателни приложения, с
LINX TJ50 може да се отпечатат текст,
графики и кодове.
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Гъвкави опаковки

Мастиленоструйни принтери
серия LINX 8900

Изключително подходящи са за печат върху
фолиа и гъвкави опаковки и гарантират ясен и
четлив код 
Намаляват риска от грешки в кодирането, като
същевременно повишават ефективността на
производството
Предлагат се за различни скорости на
производствената линия, независимо от
сложността на кода

Термотрансферни принтери 
за фолиа и гъвкави опаковки
LINX

За отпечатване на надписи с по-голяма площ
като състав, лого, баркод, таблици и др.
препоръчваме модела LINX TT 1000. С
усъвършенствано моторно задвижване,
позволяващо работа без сгъстен въздух,
принтерът LINX TT 1000 печата със скорост до
1000 мм/сек. при ширина до 107 мм.

Eтикетни принтери cab

Етикетните принтери с марка cab, както и
компонентите и резервните им части се
произвеждат изцяло в Германия, което е гаранция
за качество и надеждност. Подходящи за
индустриално приложение са моделите MACH 4S и
SQUIX. Печатат с високо качество при високи
скорости. С тези принтери може да бъде намерено
решение на всяко специфично изискване,
благодерение на широката гама периферни
устройства и съществуващите мощни софтуерни
решения. 
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Картонени кутии и кашони

Термални
мастиленоструйни (TIJ)
принтери LINX 

За бързодвижещи се производствени линии
препоръчваме LINX TJ50. Този универсален
принтер не изисква поддръжка и няма
износващи се части. Проектиран за
взискателни приложения, с LINX TJ50 може
да се отпечатат текст, графики и кодове.

Мастиленоструйни принтери 
за големи надписи ALE

Здрави и надеждни маркиращи системи за
работа в индустриална среда. За надписи до
18 мм препоръчваме ALE ONE18. За по-големи
надписи препоръчваме печатащите глави от
сериите EASY и FLEX. А при необходимост от
цветен печат могат да се използват сериите
TC-TWIN, CORAL и CALYPSO.
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Картонени кутии и кашони

Етикетни принтери cab

За по-олеми натоварвания препоръчваме
принтерите за индустриално приложение
серии MACH 4S и SQUIX. Печатат с високо
качество при високи скорости. С тези
принтери може да бъде намерено решение
на всяко специфично изискване,
благодерение на широката гама периферни
устройства и съществуващите мощни
софтуерни решения.

Апликатори ЕМЕ

За прилагане на готови етикети
препоръчваме апликаторите ЕМЕ серия
2000 и 4000. Представляват модерни
автоматични апликатори с компактен
дизайн, за лесен монтаж към конвейри
и производствени линии. 

Принтер-апликатори 
сab Hermes Q

Много успешни в автоматизираното
производство. Интегрират се в
производствени линии при минимална
поддръжка. За кутии и кашони препоръчваме
модела HERMES Q4 за широчина на етикета
от 10 до 114 мм. За транспортни етикети (с
широчина от 46 до 174 мм) е подходящ
модела HERMES Q6.3. 

Принтер-апликатори
Logopak

Принтер-апликаторите LOGOPAK са
подходящи за цялостни индустриални
етикетиращи решения за отпечатване и
етикетиране на най-разнообразни по вид и
форма продукти. 
За кутии  и кашони препоръчваме сериите
300, 400 и 500. 
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Централен офис: тел.: 02/8090 121, имейл: sales@betelgeus.com
Сервиз и поддръжка: тел.: 02/8090 136/137, имейл: support@betelgeus.com

Екипът ни от специалисти е на разположение за всякакви въпроси и консултация относно
нашите продукти и услуги:

Опаковъчни решения

Предлагаме богата гама полуавтоматични и
автоматични стреч машини, сред които с
платформа, с вертикално въртящо се рамо и
орбитални за хоризонтално опаковане. 

Стреч машини FROMM

Продуктовата ни листа включва повече от 40
базови модела връзващи инструменти (ръчни,
електрически и пневматични) за пластмасова и
метална лента, полуавтоматични и автоматични
настолни машини за полипропиленова лента,
висококачествени лентоподаващи системи и
напълно автоматични машини за връзване с
пластмасов и метален чембер. 

Чембер машини FROMM

Компактни, преносими и лесни за употреба
Airpad машините на FROMM произвеждат
предпазни опаковки и материал за запълване
на обеми с натискането на един бутон. Идеални
са за предпазване на фармацевтични продукти
при транспортиране или за запълване на празни
обеми във вторичната опаковка.

Машини за предпазни 
опаковки FROMM

tel:+35932634640
mailto:office@stabilengineering.com
tel:070016427
mailto:support@stabilengineering.com
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