
PRODUKTKATALOG

Bläcks t r å l e sk r i v a re  •  Spec i a lma sk i ne r  •  E t i ke t t e r i n g s s y s t em •  L a se rmask i ne r

Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

www.logimark.se

Vi
 h

ålle
r industrihjulet

rullande 24 tim /dygn
et



2

MÄRKA MED BLÄCK

Linx 8900     4
Linx 10      4
Linx 7900 Spectrum    4
Linx - Tillbehör     4

ALE TZ&PR     5
ALE TC-Serien     5
ALE TC-Twin     5
ALE Nano     5

X1-JET      6
X4 Kontrollenhet    6
Handhållen X1-JET    6
IP-JET HP MK2     6

X2 Kontrollenhet    7
Bulksystem ZTV HP MK2   7
Integra Ultimate     7
Integra PP 108      7

Rayjet      8
Trotec Speedy 100    8
Trotec Speedy 300    8
Trotec Speedy 360    8

Trotec Speedy 400    9
Trotec SP500      9
Trotec SP3000      9
Trotec Speedmarker 700    9

Trotec MOPA Laser    10

Linx SL1      11
Linx Vision      11
Linx CSL 10/30/60     11

Alpha Compact     14
Pallmärkare 4050P    14
Pallmärkare AP182    14
Legi-Air 2050     14

LA 4050AC      15
LA 4050E V3     15
LM HSM     15

4050B - EL     16
4050B - BB     16
4050B - ES      16
4050B - EB     16

LM 1100      17
LM 1300 & 1300 Profil    17

Geset 221     18
Geset 141      18
Geset 114     18

WLM Wipe on      19
WLM Tamp Lite     19
WLM Tamp Industry     19

WLM Swing Industry     20
WLM Blow      20
WLM Belt      20

Sato CL4NX/CL6NX    21
Sato WS4     21
Zebra ZT400 serie    21
Honeywell PX4IE/PX6IE   21

Primera LX2000e    22
Primera LX910e    22
Primera LX500e    22
Primera AP360/362    22

Logicode     26
Logipost     26
LIPS      26

Bartender      27
Nicelabel      27
Clarisoft/Clarinet     27

MÄRKA MED LASER

TERMOTRANSFERSKRIVARE IN-LINE

MÄRKA MED ETIKETT

PROGRAMVAROR

DATORER OCH AUTO-ID

Handhållna Streckkodsläsare   28
Fasta Streckkodsläsare    28
Handdatorer     28

Truckdatorer     29
Panel PC     29
RFID-läsare     29

Smarta kameror     30
Advanced OCR     30
Machine Vision     30

WEBBUTIK - ETIKETTER

www.Logimarket.se    31

PROVMÄRKNING 32-35

RF Auto     12
RF Compliance     12
RF Lite      12

FEEDER/UTMATARE

Linx TT 500     13
Linx TT 750     13
Linx TT 1000     13

SPECIALMASKINER

Automatisk Vialetiketteringsmaskin  24
Serialiseringsmaskin    24
Etiketteringslinje för snusproducenter  24

TILLBEHÖR ETIKETT

Räkneverk - upprullare    23
Bordsdispenser     23
Upprullare     23
Omspolning      23



LOGIMARK STÅR FÖR NUTID – FRAMTID 
 OCH ÄR ETT SJÄLVKLART VAL FÖR  ALLA INOM 

PRODUCERANDE INDUSTRI
Vårt sortiment inom märkutrustning erbjuder bland annat snabbare utskriftshastighet, 
längre serviceintervaller, högre spårbarhet, mindre underhåll och säkra system för  
produktioner.  Våra märkmaskiner visar vinnande egenskaper som gör dem till de enklaste 
och mest tillförlitliga på marknaden! 

Vill du veta mer om vad vi rekommenderar för din produktion? Vi träffar dig mer än 
gärna på plats hos er, demonstrerar utrustningen och provmärker dina produkter!

FÖR EN MÄRKBAR SKILLNAD
hålls i god kondition. Vi ansvarar för att ta kontakt 
på förbestämda intervaller. 

Reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror
I Malmö har vi vårt omfattande centrallager som 
innefattar maskiner, reservdelar, tillbehör och  
förbrukningsvaror som färgband, bläck & solvent 
och etiketter. I Linköping finns även ett driftlager.
Detta möjliggör säkra och snabba leveranser vilket 
ger dig som kund trygghet. 

Teknisk service och support
Logimark har specialutbildade tekniker som  
hjälper dig med uppstart och service av din 
märkutrustning. Vi utbildar även er drifts-  
och underhållspersonal om så önskas. Våra  
tekniker utför förebyggande underhåll av era 
maskiner och utför akut service vid behov.  
Service och underhåll kan utföras ute hos kund 
eller i någon av våra verkstäder. 

Vår Logimarkgaranti för dig som kund
All vår utrustning levereras med vad vi kallar  
Logimarks funktionsgaranti. Det är vårt eget  
åtagande för att du som kund skall få rätt  
utrustning som uppfyller dina krav och önskemål. 

Logimark Total Rent
Vi erbjuder våra kunder flera alternativa  
finansieringslösningar anpassade för era behov.  
Förutom finansiering via hyra eller leasing så 
finns möjligheten att hyra utrustning under  
begränsade tidsperioder, till exempel vid kortare 
kampanjer.

Serviceavtal
Vi ger er möjligheten att teckna serviceavtal 
för de flesta maskiner vi levererar. Serviceavtal  
underlättar planeringen av förebyggande underhåll 
och säkerställer att din maskinpark 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  Alla produktbildsrättigheter tillhör respektive tillverkare.

+46 10 444 16 00 www.logimark.se info@logimark.se
www.logimarket.se
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• Kunden kan själv utföra service med en servicemodul.
• Kan skriva datamatrix, QR kod och streckkoder.
• Upp till 24 månaders serviceintervall el. upp till 17.600h.
• Ca. 100st start och stopp innan tvätt av huvudet krävs.
• Option med Carton coding font 20mm hög text.
• Kan ha längre printavstånd, upp till 40mm.
• Felsäkert system för bläck och solvent påfyllning.
• Upp till fem raders text.

LINX 8900

• Ämnad för produktionslinjer som kör enskift.
• Ger utskrift på 3 rader med hög kvalitet på alla torra   
 underlag.
• Dess låga vikt, bärhandtag och skrivhuvud gör den enkel att   
	 flytta	dit	du	behöver	märka.
• Skrivarens hölje i rostfritt stål är IP55- klassat, vilket är   
	 lämpligt	för	de	flesta	produktionsmiljöer.
• Uppstart	sker	snabbt	tack	vare	Autoflush	som	är	Linx		 	
 automatiska funktion för rengöring av skrivhuvudet.

LINX 10

MÄRKA MED BLÄCK

• Automatisk bläckblandning, utan behov för operatören att   
 ingripa.
• Det unika FullFlush® systemet rengör automatiskt och torkar  
 skrivhuvudet vid varje avstängning.
•  Märkning med pigmenterat bläck på ytor så som plast, kablar,  
 gummi och färgat glas.
• Skriver upp till 3 rader text, logotyper, streckkoder och 2D   
 datamatrix-koder, med uppgradering för 5 linjer.
• Brett utbud av utskriftshastigheter för att maximera  
 produktiviteten.

LINX 7900 SPECTRUM

TILLBEHÖR
Vi kan erbjuda en mängd olika tillbehör till 
våra maskiner, t.ex.  tvättstationer, praktiska  
rostfria	specialbyggda	skåp	med	fina		 	 	
förvaringsmöjligheter, skyddshättor m.m.



5

• Kompakt bläckstråleskrivare med fem tums display,   
 bläcksystem och skrivhuvud integrerat.
• 18mm skrivhöjd och skrivhastighet upp till 42m/min.
• Kan skriva text, bilder, logotyper, koder m.m. på en   
 mängd olika material.
• För märkning på svåra material, även icke-absorberande ytor.
• Tryck ”START” och den kommer att vara redo att skriva ut  
 på nolltid!

ALE NANO 

• Skriver ut från sidan eller topp, för att uppfylla alla dina  
 märkningsbehov.
• Sidan, ovanpå eller med en vinkel… du har möjligheten  
 att välja själv!
• De är också tillgängliga för både porösa och icke-porösa  
 ytor.
• Har en skrivhöjd på upp till 72mm/printhuvud.
• Designad för enkel användning, både vid installation och  
 service.

ALE TZ & PR 

• Skriv till sista droppen och på nästan alla ytor!
• Kräver minimalt underhåll, låg ägandekostnad och i princip   
 driftstopp.
• Maskinerna arbetar med antingen 250ml eller 600ml   
 bläckflaskor, vilket ger en exceptionell körning.
• Levereras med fyra olika printband, från 18 till 144mm,   
 beroende på mängden data som ska skrivas ut.
• Perfekta lösningen för dig som behöver märka på sidan av   
 dina produkter.

ALE TC SERIEN

• TC-twin har ett bibliotek med säkerhetssymboler förinstallerat  
 och skriver upp till 50m/min med 180dpi upplösning.
• TC-twin kan skriva text, logotyper, bilder,  streckkoder, och   
 variabel data från 0,7mm storlek.
• Har en skrivhöjd på upp till 144mm och kan levereras i olika  
 varianter.
• För märkning på absorberande eller icke-absorberande  
 material.

ALE TC-TWIN

MÄRKA MED BLÄCK
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• Märkhastighet upp till 300m/min.
• Skriver streckkoder, logostyper 2D-koder, siffror och text.
• Enkel att installera, använda samt underhålla.
• Upplösning upp till 600dpi.
• Har en mängd olika interface och en integrerad display.

X4 KONTROLLENHET

X1-JET

• Perfekt tryckkvalitet – Helt underhållsfritt!
• Den lätta och batteridrivna printern skriver ut text och   
 bilder i hög upplösning med en batteritid som låter dig   
 märka över en utökad tidsperiod.
• Ställ in enheten och ladda upp layoter med ett USB-minne.
• En välfungerande teknik som ger dig en snygg utskrift upp   
 till 12,5mm.
• Till skrivaren ingår tillbehör så som batteri, laddare,   
 USB-minne, tydliga instruktioner och iDesign mjukvara.

HANDHÅLLEN X1-JET

• Maximal utskriftshastighet HP: 90m/min.
• Utskriftsupplösning: horisontellt: 50 till 900dpi | Vertikalt: 300  
 eller 600dpi.
• Maximal printhöjd: 12,5mm.
• Systemet märker text, streckkoder, 2D-koder, bäst före   
 datum, batchnummer och mycket mer.

IP-JET HP MK2
Bläckstråleskrivare med IP65 skyddsklassificering,  
lämplig applikation för livsmedelsindustrier i fuktig miljö

• X1-Jet är en liten, kompakt bläckstråleskrivare för enkel   
 montering i befintliga produktionslinjer.
• Trots sin ringa storlek kan den skriva 12,5mm på höjden   
 och 20cm på bredden i 600dpi i upp till 90m/min.
• X1-Jet skriver alla vanliga streckkoder, samt datamatrix,   
 EAN datamatrix och QR-kod.
• Finns som Lexmark eller HP.

MÄRKA MED BLÄCK



7

Bläckstråleskrivare med IP65 skyddsklassificering,  
lämplig applikation för livsmedelsindustrier i fuktig miljö

• Upp till 200mm texthöjd vid kombination av två skrivhuvud.
• Kan kombinera två skrivhuvud i en eller två    
 produktionslinjer från samma kontroll.
• Högupplöst märkning på absorberande material.
• Streckkoder, logotyper och 2D koder ex. QR.
• Går även att kombinera med storskrift MX50    
 och MX100 huvud.

X2 KONTROLLENHET

• Ett helt automatiskt bläckförsörjningssystem med integrerad  
 intelligens.
• Maskinen kan köras i 180m/min i 300 dpi. Sänker du dpi:n kan  
 du öka hastigheten ytterligare.
• Investera i ett system som är upp till 10 gånger billigare än   
 vanliga patronutskrifter!
• När ett byte ska ske kan detta göras medan maskinen   
 fortfarande är i drift. Du behöver aldrig stanna processen!

BULKSYSTEM ZTV HP MK2

MÄRKA MED BLÄCK

• Ultimate HP skrivhuvud med IP65-klassning i viloläge och upp  
 till 25mm i utskriftshöjd.
• Skrivhuvudet stänger sig själv och pausar bläckstrålen   
 automatiskt varje gång den stängs och öppnas.
• Maskinen är redo för användning även efter en längre paus   
 och patronerna kan vara kvar i skrivhuvudet under nedtider.
• Planerar ni ett produktionsstopp på flera dagar får ni   
 klanderfri märkning direkt utan att behöva torka eller rengöra  
 patronen.

INTEGRA ULTIMATE

• En helt unik och stöttålig bläckstråleskrivare.
• Maskinen har ett cirkulerande bläcksystem som automatiskt tar  
 bort luft från munstycksraderna för att säkerställa hållbar och  
 felfri märkning.
• Systemet är nivåoberoende vilket betyder att bläckbehållaren  
 kan installeras ovan, under eller i samma höjd som skrivhuvudet  
 utan problem. 
• En skrivhöjd på 108 mm och en anmärkningsvärd  hastighet på  
 upp till 600 meter per minut!

INTEGRA PP 108



8

• Rayjet, den minsta bordslasern från Trotec är enkel att   
 använda och kräver nästan inget underhåll.
• Med en enda maskin kan du hantera en mängd olika   
 material som ex. plast, glas, sten, metall och trä.
• Rayjet har en 12W, en 30W och en 50W laser med en 2”   
 fokus lins.
• För professionell skärning finns ett skärbord utformat som   
 en honungskaka för att minimera reflexer vid skärning av   
 material.
• Arbetsytan på Rayjet är 457×305mm.

RAYJET

• Idealisk för att skära och märka bland annat plast.
• Detta är en av de få utrustningar där båda    
 laserteknikerna CO2 och fiberlaser finns i samma maskin. 
• Fyller man upp hela arbetsytan med detaljer uppnås en   
 väldigt ekonomisk och effektiv drift. 
• Speedyfamiljen innefattar en komplett portfölj med olika   
 storlekar och funktioner efter kundens behov.

TROTEC SPEEDY 100

MÄRKA MED LASER

• Kan utrustas med enkla eller dubbla laserkällor (CO2 från   
 10-400W och/eller fiberlaser från 10-50W).
• Laserkällorna kan användas var för sig eller i samma process  
 utan manuella byten av fokus eller justering av lins vilket   
 sparar tid i produktionen. 
• Flatbäddslasrarna är flexibla i både tillgång till olika linser samt  
 i eventuell uppgradering till en högre wattstyrka.

TROTEC SPEEDY 300

• Arbetsområdet gör att operatörerna kan använda mer  
 standardiserade materialstorlekar. 
• Den kompakta designen och det breda utbudet av alternativ  
 gör Speedy 360 till ett mångsidigt verktyg.
• Stor arbetsyta på 813×508mm.
• Den transparenta utformningen av locket ger dig en fin  
 överblick av hela skåpet och LED-belysningen ger en jämn   
 belysning av arbetsområdet.

TROTEC SPEEDY 360
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• Standardversionen erbjuder en stor arbetsyta, automatisk dörr och en integrerad  
 z-axel som är motorstyrd.
• Komplett märkstation finns också med rundbord som indexerar 180 grader.
• Utmärkt för gravering och svartmärkning av stål.
• Lasern är oerhört snabb, driftsäker och har en diodlivslängd på upp till 100.000h.
• Finns i styrkor mellan 10-50W för inbyggnad.
• Märkområde från 70×70mm upp till 310×310mm. X- och Y-axel som  
 tillval möjliggör upp till 630×600mm.

TROTEC SPEEDMARKER 700

• Transparent design och perfekt överblick av hela    
 arbetsområdet.
• Enkel åtkomst till arbetsområdet & flexibel bordsdesign.
• Effektiv gravering levererar minskade förädlingskostnader.
• Finns med CO2-laser, fiberlaser eller båda.
• Ingår i highspeed segmentet, med graveringshastighet för CO2  
 4,3m/s.

TROTEC SPEEDY 400

• En enastående arbetsyta på 2.2×3.2m.
• CO2- laserkälla upp till 400W.
• Utformad för större format i material som akryl, trä,   
 textil, kartong .m.m.
• Det är lätt att komma åt från alla fyra sidor.
• Systemet har också en perfekt yta att mata in material som   
 är 2.5m brett, öppen på framsida och baksida. 
• Denna konstruktion medför flexibel in- och utmatning även  
 när maskinen skär, och gör ditt dagliga arbete mer produktivt.

TROTEC SP3000

MÄRKA MED LASER

• SP500 är det ultimata laserskärning- och gravyrsystem för  
 behandling av stora format och material med imponerande   
 hastighet och detaljrik precision. 
• Hög kvalitet och perfekt matchade komponenter gör  
 laserskäraren till en pålitlig partner. 
• Låg underhållskostnad, perfekt snitt och ett tankeväckande   
 utbud av alternativ stödjer dig i ditt arbete.

TROTEC SP500

VÅR SNABBASTE LASERMASKIN!
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Med vår MOPA laser kan du märka plast i högre kontraster och med mer  
detaljerat resultat. Märk (anodiserad) aluminium i svart eller återskapa färger på  
rostfritt stål. Dessutom är MOPA lasern ofta snabbare än den konventionella fiberlasern. 
Med MOPA lasern kan du justera pulslängden variabelt och reducera den till några få  
nanosekunder jämfört med konventionella fiberlaserkällor.

UTÖKA DINA MÖJLIGHETER GÄLLANDE MÄRKNING AV 
METALLER OCH PLASTER!

TROTEC MOPA LASER

• Svart märkning av anodiserad aluminium

• Återskapa färger på rostfritt stål

• Högre kontrastmärkning på mörka plaster

Märkning på rostfritt stål.

På grund av kortare pulser såväl som lägre  
pulsenergi blir materialet inte lika upphettat 
vilket ger en klart högre kontrast som ger ett 
mer enhetligt resultat. Så för de som har  
hårda krav gällande märkning på metall och 
plast öppnar MOPA lasern upp helt nya  
möjligheter.

Har du några frågor om vår MOPA  
laser? Har du liknande krav för din märkning? 
Våra experter ser fram emot din  
förfrågan och ger dig råd om dina  
alternativ, helt utan förpliktelser.
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MÄRKA MED LASER

• Linx SL1 lasermärkare är snabb, tillförlitlig, användarvänlig   
 och har en låg ägandekostnad.
• SL1 har en hög märkninghastighet tack vare användningen   
 av lätta och ultrasnabba speglar. 
• Finns i 10W.
• Skriver högkvalitativ text, grafik och koder på ett brett   
 utbud av material.
• Populär modell av vektorlaser med industriell design.

LINX SL1

• 10,1” pekskärm med stora ikoner för enkel kontroll,   
 redigering och statusrapportering. 
• Enkelt att ändra meddelande med möjlig    
 förhandsgranskning. 
• Linx Quadmark® ger möjlighet att styra upp till fyra   
 lasermärkare i samma nätverk, från en plats. 
• Tillhör laserskrivare så som Linx Laser CSL serien.

LINX VISION

• Snabbaste 10/30/60 W laserskrivare i sin klass med en kraftfull  
 processor.
• Flexibla konfigurationer för att möta dina märkningskrav.
• Största märkområdet i branschen – 601mm x 440mm – märk  
 med en laser istället för två!
• Höghastighetsmärkning med 60W lasertub och kraftfull   
 processor – upp till 2100 tecken/sekund eller 900m per min.
• Ger komplex variabel information och dynamiska    
 meddelanden även på höghastighetslinjer.

LINX CSL 10/30/60
Våra lasermaskiner - speciellt utformade för att vara 
ekonomiska, mångsidiga, snabba och effektiva.

Vare sig du har en snabb linje med enklare 
märkningskrav, eller en långsammare linje med en mer 
komplex märkning erbjuder Linx CSL SERIEN den 
mest flexibla lösningen för kvalitetsmärkning på ett 
brett spektrum av material. Den kraftfulla processorn 
gör det möjligt att skriva ut stora mängder komplex 
variabel information på linjer med hög hastighet.
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• Justerar sig automatiskt för att rymma varierande tjocklekar.
• Höga genomströmningshastigheter tack vare en stor   
 inmatningsbehållare matchad med varvtalsreglering upp   
 till 90m/in. 
• Maskinens kompakta storlek med en valfri    
	 uppsamlingstransportör	gör	att	RF	Auto	kan	konfigureras		 	
	 och	flyttas	enkelt	mellan	produktionslinjer.
• Minsta och maximala storlekar (W x L) som kan rymma är :  
 Max 400 x 300mm / min 80 x 30mm (produktberoende).

RF AUTO

FEEDER/UTMATARE

• En pålitlig och lätthanterlig lösning för läkemedels- och   
 medicinska tillverkare som måste följa direktivet om   
 förfalskning inom läkemedel.
• Systemet levereras komplett med ett fullständigt    
 valideringspaket, ett avvisningssystem, automatisk borttagning  
 av avvisningsbehållare, och en transportör för att upprätthålla  
	 höga	hastigheter	och	produktflöden.
• Kartongerna går igenom systemet i sin platta form, vilket   
 eliminerar risken för bucklor, repor eller annan skada.

RF COMPLIANCE

• Ett enkelt och idealiskt märkningssystem för företag som  
 vill automatisera sin datummärkningsprocess. 
• RF Lite kan konsekvent printa högkvalitativa utskrifter på  
 alla former och storlekar, allt från 30 x 70 mm till   
 300 x 200 mm.
• RF Lites kompakta storlek på 500 x 500 mm gör det  
 enkelt att pressas in i snäva utrymmen.
• RF Lite är utrustad med tillförlitlig, användarvänlig termisk  
 bläckstråleteknik och är idealisk för att märka klara,  
 korta datum eller batchkoder på ”sleeves” och kartonger.
• Märker ca. 400 produkter/min.

RF LITE

Serialisering behöver inte vara komplicerat!

Ett operatörsvänligt kartong- och 
påsmärkningssystem för de högre hastigheterna. 
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• Upplösning på 200dpi.
• Termiska överföringsprinter ger dig den perfekta     
märkningslösningen	för	flexibla	förpackningsmaterial.
• Printbredd	–	32mm	(W)	x	100mm	(L).
• Lätthanterlig	pekskärm	för	enkel	navigering	och	kontroll.
• Perfekt för utskrift av variabel information på påsar och    
andra svårmärkta material!
• Finns nu även med Ethernet som standard!

LINX TT 500
Lämplig	för	streckkods-	pris-	och	viktmärkning!

• Tålig i tuffa produktionsmiljöer!
• Upplösning på 300dpi.
• Skrivbredd 53mm.
• Kan	integreras	i	de	flesta	förpackningsmaskiner.
• Skriver	direkt	på	förpackningsfilmen/produktens		 	 	
 emballage med 53mm skrivbredd.
• Maskinerna kan anpassas till alla kända     
 förpackningsmaskiner med kontinuerlig eller   
 intermittent framdragning.

LINX TT 750

• Skriver	direkt	på	förpackningsfilmen/produktens		 	 	
	 emballage	med	53/107mm	skrivbredd.
• Upplösning på 300dpi.
• Kan användas på både continuous och intermittent.
• Lämplig	för	streckkods-	pris-,	viktmärkning,		 	 	
 produktinformation etc.
• Stor färg touch screen med WYSIWYG.
• Kan fås med IP65 kapsling.

LINX TT 1000

TERMOTRANSFERSKRIVARE IN-LINE
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• Man har förbättrat och förenklat användningen genom   
 att integrera kontrollenheten i maskinen och tillfört nya   
 gränssnitt.
• I vissa fall 0-50m/min.
• Nya Alpha Compact kan programmeras via USB och   
 inställningar görs enkelt via dator både för etiketteringen   
 och eventuella tilltrycksutrustningar som kan integreras   
 med applikatorn.
• Compact är en vidareutveckling av den beprövade Alpha   
 serien som funnits på marknaden i flera årtionden.

ALPHA COMPACT

PALLMÄRKARE LA 4050P
• LA4050P etiketterar pall både i rörelse och stillastående   
 beroende på vad som passar bäst i er applikation. 
• I rörelse kan upp till 7 pallar per minut etiketteras med   
 etikett på kortsida och långsida enligt GS1 standard.
• Flera linjeinställningar kan sparas för att minska    
 inställningstiderna vid produkt/formatbyten.
• Utrustningen kan också enkelt kompletteras med    
 kontrollscanner som säkerställer att etiketten är korrekt   
 med avseende på innehåll och placering.

MÄRKA MED ETIKETT

PALLMÄRKARE AP182

LEGI-AIR 2050
• Kontaktlös märkning på produkter av varierande höjd!
• Utskrift och applicering av 25 etiketter per minut med ett   
 etikettformat på 80×60mm.
• Högre hastigheter kan uppnås beroende på    
 etikettmaterial, format och applikation.
• Robust konstruktion ger hög tillförlitlighet och lång   
 livslängd.
• Printern som används på bild är från SATO CLNX serien   
 med upp till 300dpi upplösning.

Pallmärkningssystem AP 182 från Weber Marking Systems är 
ett unikt system för märkning och etikettapplicering på upp 
till tre olika sidor med hjälp av en mycket flexibel 
applikatorarm.
Systemet uppnår en topphastighet på 120 pallar per timme 
vid märkning av två sidor och 90 pallar per timme vid 
märkning av tre sidor. 
Dessutom slipper du kostanderna för ett skyddande staket 
då maskinen har en väldigt säker design och konstruktion.
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LA 4050AC

LA 4050E V3

• 4050AC är en print & apply utrustning för “wipe on”   
 applicering i höga hastigheter.
• Hanterar	snabba	flöden	med	hjälp	av	loop	funktion	där		 	
 etiketterna kan skrivas ut även mellan appliceringar.
• Kräver ingen tryckluft för applicering och styrning.
• Tilltryckshastighet	upp	till	400mm/sek	beroende	på		 	
 upplösningen.
• Välj mellan Datamax, Sato, Zebra, Avery PEM, CAB   
 printmodul.

MÄRKA MED ETIKETT

• Byggd för kontinuerligt arbete, stora volymer och  krävande  
 miljö.
• Skriver ut etiketter med streckkoder, text, datuminformation,  
 logotyper och olika information till den önskade märkuppgiften.
• Upp	till	120	etiketter/min	beroende	på	storlek.
• 250mm slaglängd som standard, upp till 1200mm som option.
• Etikettstorlek upp till 160×300mm.
• Välj mellan Datamax, Sato, Zebra, Avery PEM, CAB printmodul.

Etiketteringsmaskin

LM HSM
Extremt flexibel vid begränsade utrymmen!

• Mycket	flexibel!	Omkring	65	moduler	möjliggör	individuell		 	
 justering av alla funktioner.
• Utrymmesbesparande: Unwinders och rewinders kan   
 monteras var som helst tack vare sina egna enheter.
• Appliceringshastigheter upp till 2000 etiketter eller 150   
 meter per minut.
• Appliceringsnoggrannhet:	+/-	0.3mm.
• Etikettstorlek (B x H): Min. 10 x 10mm. Max. 320 x 2000mm.  
 Minsta etikettavstånd 3mm.
• Mer kraftfull, högre hastigheter, enklare funktioner.
• Alla huvudkomponenter och funktioner kan sättas ihop   
 individuellt.

Mer kraftfull, högre hastigheter, enklare funktioner: 
Etikettdispensern	LM	HSM	erbjuder	dig	utmärkt	
prestanda. Tack vare sin unika modulära design är 
HSM en sann “snabbytesartist” och som en 
kameleont	kan	LM	HSM-dispensern	perfekt	
anpassa sig till sin miljö.
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ELEKTRISK STROKE MODELL
Med elkraften kan kostnaderna för tryckluftsförbrukning minskas 
upp till 80%. Med maskinens höga precision kan 4050B - EL 
applicera upp till 70 etiketter per minut på en stillastående eller 
rörlig produkt, och även kontaktlöst med användning av 
tamp-blow-tekniken.
4050B - EL’s modulära och kompakta design gör systemet 
idealiskt att arbeta med. Hög precision, snabb och ren drift utan 
att behöva smörjmedel eller dagligt underhåll.

4050B - EL

4050B - BB

MÄRKA MED ETIKETT

4050B - EB

4050B - ES

BLOWBOX MODELL
Din produktion stannar inte, och det gör inte heller våra 
LA4050B system. Med olika hastigheter och exakt märkning 
matchar Legi-Air 4050B BB applikatorn dina produktbehov, vilket 
säkerställer högre kapacitet och prestanda.

Liksom alla Weber Print & Apply-system är den kompatibel med 
alla större tryckmotorer för att passa din produktionsmiljö.

ELEKTRISK SWINGARM MODELL
4050B - ES är tillverkad och designad för att printa antingen med 
direkt termisk eller termisk överföringsteknik inom industrimiljöer. 
Maskinen har en 90 graders svängarm som applicerar etiketter på 
en stillastående eller rörlig produkt.

Det smarta systemet och mjukvaran tillåter helt
 omkonfigurerbara applikationscykler - vilket resulterar i en 
mycket flexibel användbarhet.

ELEKTRISK WIPE-ON MODELL
Den elektriskt drivna wipe-on applikatorn erbjuder högre 
hastighet för höga produktionsvolymer. Maskinen matchar med 
enkelhet höghastighetslinjer och kan applicera upp till 240 
etiketter per minut. 
Det har aldrig varit lättare att printa och applicera etiketter. Med 
maskinens användarvänliga system och kompakta design slipper 
du mekaniska justeringar för att uppfylla produktionsmiljöers alla 
krav.
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MÄRKA MED ETIKETT

LM1300 & LM1300 Profil

• Pneumatisk positioneringsfunktion för korrekt märkning.
• Avancerad SICK-sensor för automatisk identifiering av 

etikettstorlek när du byter etiketter. 
• Ekonomisk bordsmodell för begränsat utrymme och hög 

mobilitet.
• Spindelmodulen fungerar särskilt bra för full eller 3/4 wrap-

around etikettering. 
• Tillverkad i rostfritt stål och aluminiumlegering för att uppfylla 

cGMP-standarden.
  Tillval:
• Datummärkare.
• Är dina etiketter längre än 300 mm kan detta anpassas på 

maskinen.

Denna maskin finns i två olika utföranden för 
bordsmodell. Nedersta bilden är anpassad för 
att etikettera olika former på flaskor.

LM1300/1300 Profil har en kompakt design med hög 
mobilitet för märkning av runda produkter. Välj själv 
mellan halv wrap-around, 3/4 wrap-around eller helt
 lindad runt för att uppfylla få en snygg finish på dina 
flaskor med hög effektivitet och noggrannhet.

LM1100
LM1100 är en mångsidig etiketteringsmaskin som är 
lämplig för cylindriska produkter inom industrier som 
livsmedel, läkemedel, kemikalie och kosmetika.

LM1100 ger en stabil, korrekt och kompakt märkningslösning och 
fungerar bra i de flesta miljöer tack vare sin lilla storlek. Den är 
enkel att använda, snabb och smidig vid produktövergång, och är 
flexibel för olika produkter tack vare sitt justeringsreglage.

• Integrerad kontrollpanel för enkel justering.
• Arbetar tyst med hjälp av stegmotor.
• Märkningshastighet: cirka 20 – 40 flaskor per minut  

(beroende på etikettstorlek).
• Märkningsnoggrannhet: +/- 1 mm.
• Maskindimension: (L) 1090mm x (W) 850mm x (H)  

440mm.
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GESET 114

MÄRKA MED ETIKETT

• Etiketteringssystem för en- eller tvåsidig etikettering.
• Enkel manövrering och drift.
• Enkel integration i befintliga system/linje.
• Justerbara hastigheter upp till 80 produkter/min   
 beroende på produkt- och etikettdimension.
• Maximal appliceringshastighet med 20m/min.
• Etikettstorlek: min. 10×20mm (B×H).  
 Max. 150×300mm (B×H).

GESET 141

GESET 221

• Används för att märka små burkar, flaskor, runda föremål.
• Du kan märka dina produkter med batchnummer, tid   
 och datum, streckkoder etc.
• Segmenterade tryckrullar möjliggör behandling av    
 produkter med utskjutande kanter.
• Produktion upp till 30 produkter per minut beroende på   
 operatör med bredder: 150mm och 200mm.
• Flera dispenseringar per produkt med variabelt avstånd   
 mellan två etiketter är möjligt.

• Geset 221 applicerar etiketter på cylindriska produkter. 
• Precisionen är hög och maskinen fungerar både för   
 mindre etiketter, som täcker delar av ytan, och längre   
 etiketter som går helt runt med överlapp.
• Produkter upp till 175mm i diameter och upp till 300mm   
 i höjd kan lätt etiketteras.
• Formatbyte görs enkelt med justerbara gejdrar längs   
 systemets transportör.
• Idealisk för lägre till medelstora volymer.
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MÄRKA MED ETIKETT

Automatapplicerar etiketter med wipe on / tillstrykningsteknik. 
Etikettskrivaren sköter utskrift, dispensering och upprullning av 
bärpapper. Applikatorn etiketterar på produkter i rörelse.

• Smidig utskrift och applicering av etiketter i rörelse.
• Lämplig för etikettering av kartinger och andra produkter   
 med plan yta.
• Upp till 60 etiketter per minut.
• Passar Honeywell / TSC / SATO industriskrivare.

WLM WIPE ON

Etikettskrivaren sköter utskrift, dispensering och upprullning av 
bärpapper medan applikatorn trycker fast etiketten på produkten.
Utrustningen applicerar senast utskrivna etikett. Etikettformat 
mellan 20 x 20 mm (L x B) som minsta format och max 110 x 
200 mm (L x B).

• Tampapplikator utvecklad för Honeywell PM42/PM43-serien.  
 Utskrift och applicering av etiketter.
• Integrerad el- och pneumatik.
• Lämplig för etikettering av kartonger och andra produkter   
 med plan yta.
• Upp till 30 etiketter per minut.

WLM TAMP LITE

En tampapplikator fäster etiketter på produkter med hjälp av 
en vakuumdyna. Etikettskrivaren sköter utskrift, dispensering 
och upprullning av bärpapper medan applikatorn trycker fast 
etiketten på produkten. Hastighet upp till ca 30 etiketter per 
minut. Produkten bör stå stilla vid etiketteringsögonblicket, 
alternativt färdas långsamt.
Utrustningen applicerar senast utskrivna etikett.

För Honeywell / TSC / SATO industriskrivare.

WLM TAMP INDUSTRY

Lämplig för etikettering av produkter, exempelvis 
kartonger, på transportbana i jämn hastighet. 

Lämplig för etikettering av kartonger eller produkter med plan yta.
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MÄRKA MED ETIKETT

En svingarmsapplikator fäster etiketter på produkter med hjälp av 
en vakuumdyna. Etikettskrivaren sköter utskrift, dispensering och 
upprullning av bärpapper medan applikatorn svingar fast etiketten 
på produkten. 

• Hastighet upp till 20 etiketter per minut.
• Applikatorn kan etikettera i rörelse eller stillastående.
• Utrustningen applicerar senast utskrivna etikett.
• För Honeywell, TSC och SATO industriskrivare.

WLM SWING INDUSTRY

WLM BLOW

WLM BELT

Lämplig för etikettering av kartonger eller produkter 
med plan yta.

Blåsapplikator används för att blåsa på etiketter med ett uppbyggt 
lufttryck. Etikettskrivaren sköter utskrift, dispensering och 
upprullning av bärpapper medan applikatorn blåser fast etiketten 
på produkten. 

• Hastighet upp till ca 60 etiketter per minut.
• Applikatorn kan etikettera i rörelse eller stillastående.
• För Honeywell, TSC och SATO industriskrivare.
• Lämpligt etikettformat ca 75x75 mm.

Lämplig för etikettering av produkter, exempelvis 
brödpåsar i bageri.

Remapplikator används för wipe on-applicering / tillstrykning vid 
höga banhastigheter och vid behov av senast skrivna etikett på 
produkt. Ett exempel på senast skrivna etikett kan vara i samband 
med dynamisk vägning.

• Hastighet upp till ca 60 etiketter per minut.
• För industriell miljö och kontinuerlig drift. CE-märkt.
• Lämplig för etikettering av produkter i hög hastighet, även 

vägningsapplikationer med senast skrivna etikett.
• För Honeywell, TSC och SATO industriskrivare.

Lämplig för etikettering av produkter, exempelvis 
trågmärkning.
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MÄRKA MED ETIKETT

ZEBRA ZT400 SERIE

Bordsprintrar för större volymer.

HONEYWELL PX4IE & PX6IE

• Industriell skrivare i high end-modeller.
• Robust skrivare för industrin.
• 4” och 6” modeller med 203-300dpi upplösning.

• Full Color Interactive LCD.
• Video som erbjuder värdefull information om skrivarens   
 drift och underlättar även byte av färgband och etiketter.
• Enkel navigeringsmeny.
• Verktygsfritt underhåll.
• I CLNX serien finns i 4” och 6” modeller.

SATO CL4NX/CL6NX
SATO: s industriella etikettskrivare konstruerad 
för de mest krävande applikationerna.

Zebra ZT400 serien är  lättanvända skrivare med 
metallhölje - utrustade med en USB port och intern 
klocka och producerar effektivt etiketter för medel till 
högre volymer på artikelnivå. 

• Printern skriver Termotransfer och Direkttermo etiketter
• Har en utskriftsvolym på 10.000 - 500.000 etiketter per år. 
• Skriver etiketter upp till 104 mm i bredd. 
• Option för RFID utskrifter

SATO WS4
Dess användarvänlighet och stilrena design gör WS4 till ett 
idealiskt val i medelstora volymer för detaljhandel, hälsovård, 
logistik och tillverkningsmiljöer där låg ägandekostnad i 
kombination med tillförlitlighet och anpassningsförmåga är 
viktiga överväganden.

• Upp till 115mm utskriftsbredd.
• 203 & 305dpi upplösning.
• 32MB flashminne.
• Direkt termisk / termotransfer.
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MÄRKA MED ETIKETT

PRIMERA LX500E

• Etiketteraren är så snabb att du i vissa fall kan placera den i   
 en print & apply utrustning.
• Skriver fullfärgsetiketter i hastighet upp till 152,4mm/sek.
• Den har en printbredd från 19 till 210mm.
• Separata bläckpatroner för ekonomisk drift.
• Den har dessutom ett helt nytt material som ger dig en   
 extremt billig etikett.

PRIMERA LX2000E

PRIMERA AP360/362
• Den perfekta halvautomatiska märklösningen för    
 cylindriska behållare så som flaskor, burkar och rör. 
• Etiketter appliceras 135mm per sekund – upp till 1200   
 behållare per timme.
• Är en av de enda halvautomatiska etikettapplikatorer   
 tillgängliga med UL, CSA och FCC säkerhet och utsläpps   
 certifieringar.
• Byggd med tung tunnplåt och stål för lång livslängd.
• AP362 kan applicera två etiketter på varje produkt. 

PRIMERA LX910E

Skriver grafik, bilder, streckkoder och text på dina 
etiketter allt eftersom du har behov av dem och är 
perfekt till små produktioner, kampanjer, 
specialprodukter och nischproduktioner.

Printern skriver i fotokvalitet på etiketter i papper 
eller plastmaterial och kan även skriva på 
transparenta etiketter. Levereras med enkelt 
designprogram.

Den snabbaste färgskrivaren med den bästa kvaliteten!

Med en speciell patronlösning förenar man mångsidighet 
med enkelhet, vilket gör det möjligt för användaren att 
skriva ut på en bredare mängd material. Tryckta etiketter 
kan innehålla foton, grafik, illustrationer och text. 

LX910 är vår nyaste färgetikettskrivare.
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• Hanterar etiketter upp till 115mm i bredd
• Hanterar rullar med diameter upp till 220mm
• Etikettlängd från 6mm – 150mm
• Min hastighet 11cm/sek
• Dispensern är utrustad med 38mm kärnhållare som tar emot alla 
innerkärnor från 40mm – 76mm

RÄKNEVERK - UPPRULLARE

BORDSDISPENSER

UPPRULLARE

OMSPOLNING

TILLBEHÖR ETIKETT

Våra dispensrar från Labelmate presenteras med robust design och det 
senaste inom opto-elektronisk teknik för att fördela enskilda etiketter.

• Hanterar etiketter upp till 155mm i bredd
• Kapacitet för rullar upp till 280mm i diameter
• Justerbar kärnhållare från 25mm – 101mm
• Hastighet upp till 125cm/sek

Denna upprullare har en justerbar kärnhållare med både vridmoment och 
riktning som är helt kontrollerbara från kontrollpanelen. Dubbla 
vridmoment ger också gott om kraft för användning av en Slitter.

• Spola tillbaka en exakt mängd etiketter med förinställda räknevärden
• Hanterar etiketter upp till 270mm i bredd
• Kapacitet för rullar upp till 220mm i diameter
• Hastighet upp till 125cm/sek

Omspolaren är ett snabbt och enkelt sätt att leverera etikettrullar som du 
vill ha dem. Med två motorer och ditt val av kärnhållare har du maximal 
mångsidighet vid exempelvis felspolade etiketter från större till mindre 
kärna eller för att ändra orientering. Båda spindlarna kan spola, rulla och 
styras självständigt.

• Hanterar etiketter upp till 152 mm i bredd
• Rullkapacitet upp till 330 mm
• Finns för kärnor 38, 40, 44, 70, 76 och 100 mm
• Justerbar kärnahållare (25 till 101 mm)
• Hastighet upp till 235 cm/sek

Denna Reel-to-Reel bordsmaskin är en fristående enhet som använder 
en förinställd räknare. Komplettera med ett bläckstråleskrivhuvud för att 
märka etiketterna med ytterligare information. 
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SPECIALMASKINER

SERIALISERINGSMASKIN

En nytänkande och kraftfull etiketteringslösning för 
snusproducenter!

Komplett serialiseringslinje bestående av in-line våg, serialiseringsstation, produktetikettering 
och uppsamlingsenhet.

Med stjärnhjulsprincip. Vi kontrollerar att 
produkten finns i stjärnhjulet, avsynar och 
matchar etikettilltryck samt kontrollerar att 
etiketten är korrekt applicerad. Maskinen 
hanterar produkter från 8,5mm i diameter.

• Rejektstation med räknare.
• Takt mellan 30-90 produkter/min.
• Utbytbara formatdelar vid olika storlekar.

AUTOMATISK
VIALETIKETTERINGSMASKIN

Världens mest innovativa och 
uppkopplade helautomatiska 
etiketteringslinje för 
banderoll, topp och 
bottenetikett, komplett med 
full traceability.
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Vi tillverkar maskiner med kundorienterad design och våra 
användarvänliga system gör maskinerna lätta att använda 
och underhålla. Våra etiketteringssystem är utformade 
för att uppfylla produktionsbehoven inom alla industrier. 
In-house har vi konstruktörer, montörer, programmerare, 
vision kamera experter & projektledare som tillsammans 
med er tar fram den bästa lösningen för er produktion.
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Logimark har tagit fram en lösning för de kunder som 
önskar märka sina produkter med unika koder.

Det kan användas för tävlingar, lotterier, 
lojalitetbyggande, motverkande av piratkopiering m.m. 
Man kan generera koder i systemet eller använda egna 
som importeras till märksystemet.

LOGICODE

LOGIPOST

LIPS

En programvara för adressering med utskrift  
och stackerhantering. 

• Styr upp till 3 bläckstråleskrivare samtidigt.
• Både Linx CIJ och Markoprint HP teknik kan användas.
• Datafiler kan vara både text- och excelfiler.

LIPS – slut på krångel och tidsödande uppdateringar!
– Krångliga och tidsödande uppdateringar av artikeldata och 
etikettmallar till din Intermec-skrivare är ett minne blott. 

Logimark Intermec Printer Service (LIPS) är en lösning från 
Logimark som möjliggör att man från en Intermec-skrivare, i 
realtid, hämtar artikeldata omedelbart från ditt affärssystem. 

Etikettmallarna produceras i etikettdesignprogrammet 
Bartender och lagras direkt i LIPS, (inte skrivaren) och skickas 
med till skrivaren vid artikeluppdatering. Detta medför att 
inga artikeldata eller etiketter lagras direkt i skrivaren, samt att 
artikeldata och etikettutseende alltid är korrekt.

LIPS kan också automatiskt lyfta fram allergener i texter på 
etiketten.

Operatören jobbar direkt på skrivaren genom att ange 
artikelnummer eller tillverkningsorder. 

• All variabeldata kommer direkt från ert affärssystem och  
 är därför alltid uppdaterad och korrekt vid varje utskrift. 
•  Alla etikettmallar kommer direkt från LIPS. Dessa lagras  
 alltså inte i skrivaren. 
• LIPS-tjänsten kan köras på vilken dator som helst som har  
 Windows operativsystem. 
• LIPS förser skrivarna med korrekt datum/tid kontinuerligt  
 för att säkerställa att realtidsklockan går rätt. 
• All kommunikation sker via nätverk (TCP/IP). 
• LIPS kan även användas på Intermec-skrivare som sitter  
 monterade i applikatorer 
• Extern data från andra enheter, så som våg eller liknande,  
 kan användas som variabler på etiketten.

Logimark Intermec Printer Service

KOMMER SNART!!

PROGRAMVAROR
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CLARISOFT / CLARINET

BARTENDER

Clarisoft & Clarinet är två programvaror som utvecklas av Linx 
Printing Technologies. Fördelen med dessa programvaror är 
att man designar utskrifter i samma verktyg oavsett som du har 
etikett-, bläckstråle- eller folieskrivare. Clarisoft & Clarinet är  
speciellt utvecklat för operativsystemet Clarity som återfinns i Linx 
högupplösliga bläckstråleskrivare och Linx TTO folieskrivare, men 
stödjer även Linx CIJ-skrivare samt Sato och Zebra etikettskrivare.

Världsledande programvara för design och utskrift av 
etiketter, streckkoder, kort och RFID-etiketter. 

Kan användas fristående eller tillsammans med praktiskt taget 
alla typer av program och är den perfekta lösningen för så gott 
som alla utskrifts- eller märkningsprogram, inklusive: etiketter, 
utskrifts- och tillämpningssystem, direktmärkning på delar och 
förpackningar, kodning av smartkort, skyltproduktion och mycket 
mer. 

Fullspäckad programvara för design av utskrifter 
för etikettskrivare och högupplösliga bläckstråle-
skrivare. Genom versionen PowerForms är det 
enkelt för kunden att anpassa utskriftvyn efter egna 
behov. PowerForms hjälper dig att snabbt utforma 
dynamiska etikettmallar, optimera effektiviteten och 
noggrannheten i utskriftsprocessen.

NICELABEL

För dig som önskar samma designverktyg för både 
etikett- och bläckstråleskrivare

Clarisoft
I Clarisoft sker all design av etiketter, meddelanden etc.  
Programmet innehåller alla vanliga designfunktioner så som 
text, grafik, streckkoder, löpnummer, SSCC-numrering etc. Det  
innehåller också funktioner för externa datakällor via  
ODBC-kopplingar. Clarisoft använder sig av s.k. ”native drivers” 
(inbyggda drivrutiner) men tillåter även förenklad utskrift via 
Windows skrivardrivrutiner. Direkt från Clarisoft kan man skriva 
ut till en skrivare.

Clarinet
Clarinet är programmet för dig som har flera skrivare 
kopplad till en dator eller i ett nätverk. I Clarinet sker över-
vakning och statusrapportering av skrivarna i realtid och det 
är möjlighet att uppdatera en eller flera skrivare samtidigt via 
linjekonfiguration. Det är även möjligt att koppla till streck-
kodsläsare för produktval eller verifiering. Stödjer upp till 
99-skrivare per dator och licens.

PROGRAMVAROR
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För fast montage vid produktionslinjer, i maskiner 
eller på fordon.

Logimark säljer och supportar fasta streckkodsläsare 
från bl.a. Datalogic och Omron. Detta innefattar 
både laser- och kamerabaserad avläsning. 

Genom de båda tillverkarnas sortiment anser vi oss 
täcka samtliga tänkbara applikationer och funktioner 
som du som kund kan ha i din fabrik.

FASTA STRECKKODSLÄSARE

Logimark säljer och supportar handhållna 
streckkodsläsare från Datalogic, Omron m.fl. Detta 
innefattar både laser- och kamerabaserad avläsning 
samt trådbundna och trådlösa enheter. 

Logimark har läsare för alla olika miljöer och 
funktioner.

HANDHÅLLNA STRECKKODSLÄSARE

DATORER & AUTO-ID

Handdatorer för lager, transport och industri.
Logimark säljer och supportar handdatorer från 
Datalogic, Honeywell m.fl.  Vi har ett stort urval 
för alla typer av applikationer och kan skäddarsy 
mjukvarulösningar för att passa just ert specifika 
behov.  All utveckling och anpassning sker ”in house” 
av vårt eget systemteam.

HANDDATORER

Streckkodsläsare för kontor, lager, pharma  
eller industrin.
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TRUCKDATORER

DATORER & AUTO-ID

RFID (Radio Frequency Identification) är en Auto-ID 
teknik som läser och skriver information till taggar via 
radiovågor. Då traditionella streckkoder avläses visuellt 
och kräver fri sikt mellan avläsare och streckkod så 
avläses RFID via radiovågor. 

Logimark säljer och supportar RFID-utrustning från 
Datalogic m.fl. De har ett komplett urval av handhållna, 
truck och fasta läsare tillsammans med ett stort urval 
antenner, taggar och etiketter.

RFID - LÄSARE

Industriella datorer.

Panel PC finns i en uppsjö av skärmstorlekar och 
konfigureringar men det som de alla har gemensamt 
är att de via sin touchskärm ger en enkel användning 
och dess IP-klassning gör att de klarar en riktigt tuff 
miljö. Panel PC tar också mycket mindre plats än ett 
traditionellt PC-skåp.

PANEL PC

Robusta och tåliga datorer för fordonsmontage!
Logimark säljer och supportar truckdatorer från bl.a. 
Honeywell och Datalogic.

Datorerna finns i flera storlekar och konfigureringar 
för att passa olika situationer och miljöer men 
det som kännetecknar samtliga truckdatorer är 
deras robusta design, att de är anpassade för sitt 
användningsområde samt alla anpassade tillbehör 
för montage och tillkoppling i fordon.
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Advanced OCR är en av Datalogic patenterad 
metod för att läsa och tolka text. Metoden 
möjliggör läsning av text i många applikationer där 
det med traditionell OCR metod är omöjligt och
speciellt på Direct-Part märkning kommer 
Advanced OCRs fulla potential till sin rätt.
 
Har ni OCR läsning idag som inte fungerar 
tillfredsställande? Ta kontakt för att testa Advanced 
OCR istället!

ADVANCED OCR

Smarta sensorer / kameror erbjuder enklare 
vision-funktioner så som närvarokontroll, räknare, 
kontrollera avstånd, avkoda streckkoder etc. i 
storleken av en streckkodsläsare.
En smart sensor erbjuder möjligheten att få vision 
funktioner utan att kunna något om Machine Vision.
En smart kamera kan passa perfekt för enklare 
Machine Vision funktioner.
 
Logimark säljer och supportar smarta kameror från 
Datalogic och Omron.

DATORER & AUTO-ID

När man behöver ett komplett Visionsystem för 
avsyning och kontroll så kan Logimark erbjuda 
Visionsystem från Datalogic.

Logimark är specialister på att avsyna 
produktmärkning och streckkoder men kan även
ta uppdrag inom andra typer av avsyning och 
kontroll.

MACHINE VISION

SMARTA KAMEROR
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DET SKA VARA ENKELT ATT BESTÄLLA ETIKETTER. DÄRFÖR HAR 
LOGIMARK TAGIT FRAM LOGIMARKET, VÅR OFFICIELLA WEBBUTIK!

WWW.LOGIMARKET.SE

• Specialetiketter

• Otryckta etiketter

• Förtryckta etiketter

Här har ni som kund möjlighet att hantera era 
etikettbeställningar på egen hand eller med hjälp 
av våra experter.

Logimarket ger er en digital plattform där ni 
som kund har total överblick över era 
etikettbeställningar, förfrågningar och 
leveransdatum – allt samlat på ett och samma 
ställe! Med denna webbutik tar vi kundupplevelsen 
till en ny nivå och erbjuder er kunder en bättre lösning 
och ett bättre beställningsflöde för era etiketter, med 
förmodligen de billigaste priserna på digitala etiketter.

Beställ hos W W W. L O G I M A R K E T. S E

WEBBUTIK - ETIKETTER
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PROVMÄRKNING
LINX 8900 - GLAS

SPECIALMASKIN - SERIALISERING

LINX 8900 - KARTONG

LINX 8900 - METALL

TROTEC SPEEDMARKER 700 - METALL TROTEC SPEEDMARKER 700 - METALL
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PROVMÄRKNING
TROTEC SPEEDY 400 - PAPPER

LINX SL1 - KARTONG

TROTEC SPEEDY 400 - GUMMI

TROTEC SPEEDY 400 - PLAST

LINX SL1 - KARTONG LINX SL1 - METALL
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ALE TC SERIEN - KARTONG ALE TC-TWIN - KARTONG

I-JET - KARTONGX4-JET - KARTONG

GESET 221 - ETIKETTERING LX2000E - ETIKETTER

PROVMÄRKNING
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PROVMÄRKNING

LINX CSL10/30/60 - METALL

LINX TT5 - PLAST

LINX CSL10/30/60 - KARTONG

GESET 221 - ETIKETTERING

LINX TT5 - PLAST

LINX CSL10/30/60 - PLAST



FÖR EN 
MÄRKBAR SKILLNAD

Malmö - HK
Topplocksgatan 3
SE-212 41 Malmö
Tel. +46 10 444 16 00

Linköping
Industrigatan 11C
SE-582 77 Linköping

E-post
info@logimark.se

Webb
www.logimark.se

www.logimarket.se


