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Fiabilidade
Os produtos Hitachi são reconhecidos historicamente 

por serem extremamente fiáveis em ambientes difíceis. 

Todos os componentes principais do equipamento são 

de design e fabricação própria, assegurando a sua 

máxima qualidade, confiabilidade e excelente relação 

qualidade/preço.

Económico
Graças ao novo sistema de poupança de aditivo, 

consegue o consumo de solvente mais baixo do 

mercado e os custos de manutenção muito baixos,  

a série UX reduz drasticamente o custo total operativo 

(TCO) do equipamento.

Rede global de Serviços
¿Está à procura de uma empresa global que possa 

trabalhar connosco localmente? A Hitachi oferece o 

melhor em ambas as direções. Uma empresa de 

reputação incontestável, com uma perspetiva global e 

enorme experiência com clientes em todo o mundo. 

Seja qual for a sua aplicação, Hitachi conta com 

soluções semelhantes em qualquer lugar do mundo, 

cujo conhecimento nos ajudará a realizar o trabalho da 

forma mais eficaz. Além disso, contamos com a garantia 

de qualidade Hitachi enquanto a integração mecânica 

apoiada em design CAD 3D, esquemas elétricos, 

circuitos e documentação técnica. 

Além de realizar projetos transfronteiriços para clientes 

multinacionais, coordenando fornecedores, fabricantes e 

usuários de todo o mundo. Todas estas grandes 

vantagens que oferecem uma multinacional, têm muitas 

vezes, a contrapartida de não contar com um negócio 

próximo e ágil com o cliente. Por isso, trabalhamos com 

uma rede de distribuidores nacionais de primeiro nível 

que proporcionam um grande conhecimento local do 

setor e um serviço rápido, próximo e adaptado às suas 

necessidades específicas. Conhecimento global e 

tratamento especializado: A chave para o sucesso.

Há mais de 40 anos, Hitachi desenvolve e 

fabrica impressoras de alto desempenho para 

a marcação industrial baseadas num sistema 

eficaz de jato de tinta (CIJ).

As impressoras CIJ da Hitachi caracterizam- 

se pela sua alta velocidade e um método de 

impressão sem contacto, ideal para uma 

ampla gama de aplicações. Estão projetadas 

para a impressão de datas de validade, 

logotipos, códigos de barras e datamatrix,  

o que torna a nova série UX um inkjet perfeito 

tanto para aplicações standard como 

complexas.

A série UX é uma solução integral de 

codificação que se destaca pela sua 

fiabilidade, eficiência, facilidade de uso e 

respeito ao meio ambiente. 

Total conetividade

Nova cabeça ergonómica e resistente

Circuito de tinta resistente e fiável

Sistema de cartuchos limpo e fácil

Interface muito intuitivaHitachi Série UX
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Simplicidade
Substituição de filtros sem ferramentas
Os filtros de tinta podem ser substituídos sem 

necessidade de ferramentas ou de um técnico, 

conseguindo que o tempo de inatividade para a 

sua manutenção seja praticamente nulo. Não há 

mais paragens obrigatórias devido às tarefas de 

manutenção do equipamento.

(Patente original Hitachi: EP 226 1037 A1 / EP 230 5470 A1)

Cartão IC com função RFID
Com o novo cartão IC Hitachi qualquer 

informação de início de sessão e de impressão de 

dados pode-se manusear de forma rápida, fácil e 

segura.

Início de Sessão de Usuário 

Mediante a digitalização do cartão de IC, só o 

usuário registado pode aceder de forma rápida 

sem necessidade de introduzir uma contra senha. 

Permite configurar diferentes níveis de usuário 

para evitar erros humanos.

Seleção de dados de impressão 

Mediante a digitalização do cartão de IC os dados 

de impressão podem-se enviar diretamente, 

evitando a selecção de dados incorretos que 

possam ocorrer de forma manual.

Sistema de cartuchos à prova de falhas
Com o novo sistema inteligente de cartuchos, os 

erros são impossíveis: não há risco de imprimir 

com a tinta errada ou colocar o cartucho 

incorreto. Os novos cartuchos podem ser 

facilmente substituídos, enquanto a impressora 

está em funcionamento, e o seu exclusivo design 

evita os derramamentos e permite aproveitar até à 

última gota de tinta.

Reconhecimento RFID
A redução de erros é a chave para maior tempo 

de atividade e por isso, a série UX agora conta 

com um sistema de reconhecimento RFID * para a 

substituição de tinta e solvente. Uma análise 

rápida de cada cartucho permite ao sistema 

identificar o fluido e informar ao operador sobre a 

sua compatibilidade.

*  Excluem-se algumas áreas geográficas. Hitachi Industrial 
Equipment Systems Co. Ltd, declara que o leitor de 
etiquetas IC encontra-se em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da 
Parte FDD 15 subparte C, EN 301 489 1/3, EN 300 330-1/2
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Manuseio intuitivo
Sistema de visão artificial
O sistema de visão * Hitachi foi optimizado para 

verificar instantaneamente o conteúdo de cada 

mensagem impressa, permitindo as variações  

de caracteres típicas CIJ, assegurando um ótimo 

nível de qualidade de impressão.

*acessório opcional

Integração em Redes 
Conexão Ethernet de série * para uma total 

conetividade sem cabos. Comunicação melhorada 

para uma integração muito simples de múltiplos 

equipamentos em rede em conexão com o 

servidor.

* exceto UX-B 

Interface de usuário único
Novo ecrã tátil, cheio de cor, de 10’4 polegadas, 

baseada num sistema de ícones que permite uma 

navegação muito fácil e intuitiva. Além disso, ao 

mudar as mensagens de impressão, uma função 

de visualização permite ao operador verificar no 

ecrã a mensagem que se vai mudar para ajudar a 

evitar a impressão errada.

Guia no ecrã
A série UX conta com um guia de solução de 

problemas integrada no equipamento, para ajudar 

ao operador a encontrar soluções para problemas 

comuns e reduzir assim o tempo de inatividade, 

devido a pequenas incidências.

Variação
tamanho

Variação
densidade

Distorções
legíveis

Distorções
ilegíveis

Coincidência

Dicionário

Tipografia

Exemplo de padrões aceite Exemplo de padrões 
errados

Não impressão

Rede
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Cabeça versátil e resistente
Cabeça de design ergonómico
A proximidade com o produto pode ser 

um desafio para as cabeças de 

impressão tradicionais, mas não para a 

UX, que graças ao seu novo design, de 

cabeça em ângulo permite aproximar-se 

mais do produto, conseguindo uma 

melhor qualidade de impressão.

Impressão com 6 linhas
O único equipamento que pode imprimir 

até 6 linhas de texto, graças à sua nova 

tecnologia exclusiva. Também permite a 

impressão de uma só linha com a maior 

matriz do mercado ou a altíssimas 

velocidades com uma excelente 

qualidade. O sistema de controlo de 

impressão exclusivo da Hitachi assegura 

a extrema legibilidade de cada caracter, 

independentemente do seu tamanho.

Tratamento anticorrosivo Ni-Cr
A cabeça de impressão UX-Series conta 

com um novo acabamento de 

níquelcromo, dando-lhe uma resistência 

excecional à corrosão e aumentando a 

sua vida em ambientes exigentes como 

as que requerem lavagem com água ou 

exposição a substâncias químicas 

cáusticas.

Unidade de bomba
O coração da série UX é um Sistema exclusivo da 

circulação da tinta com base numa bomba de diafragma 

de quatro órgãos controlados por um veio de 

excêntricos, que melhora drasticamente a fiabilidade e 

durabilidade do equipamento. Um exclusivo viscosímetro 

que garante a correta viscosidade da tinta em todos os 

momentos incrementando a fiabilidade.

Mínimo consumo de solvente e Custo Total 
Operativo (TCO)
Graças ao design da unidade de bomba com aspiração 

intermitente minimiza-se a evaporação de fluidos, 

conseguindo o consumo de solvente mais baixo do 

mercado.

O modelo Premium UX-E conta adicionalmente com um 

sistema patenteado por Hitachi de Redução de Consumo 

de Fluidos que permite alcançar um excecional consumo 

de só 2,5 ml / h para tintas à base MEK (cerca de metade 

para tintas à base de ethanol.) 

Fiabilidade

Ambiente

2.5 ml/h *2.5 ml/h *
*Tinta Hitachi base ethanol a 20°C

Concebido para ambientes exigentes
Cabine de aço inoxidável com proteção IP65 *. Permite a 

lavagem com água pressurizada e detergente industrial, 

para satisfazer todos os requisitos higiénicos e 

ambientais. Perfeito para aplicações em ambientes muito 

húmidos e poeirentos.

Temperatura
máxima até
50 °C

Ambientes  
poeirentos

Resistente 
à irrigação

Temperatura
mínima até  
0 °C
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Modelo do bocal duplo *
UX-P para tintas pigmentadas
A impressora UX foi concebida para marcar sobre 

superfícies escuras com tintas pigmentadas da 

mais alta qualidade com alto contraste. Muito 

usada em aplicações como na marcação de 

peças de automóvel, cabos, tubos de plástico e 

componentes eletrónicos.

Sistema de agitação de tinta  
pigmentada
O sistema agitador elétrico evita a decantação de 

pigmentos. Além disso, o equipamento está 

equipado com uma função de “fluxo de circulação 

de tinta”, que permite que a tinta circule mesmo 

quando a impressora está em modo de espera, 

evitando o assentamento da tinta e assegurando 

um funcionamento estável durante a produção.

UX-P para tintas Pigmentadas
Impressão flexível a 8 linhas
Uma única cabeça de impressão pode agora 

imprimir até oito linhas de texto mediante o uso 

de um bocal inovador duplo. Um sistema de 

controlo de impressão entrelaçada da Hitachi que 

permite a impressão nítida dos caracteres um por 

um e assim como, a impressão de múltiplas linhas 

a alta velocidade com uma excelente qualidade.

Impressão a 64 pontos
A inovadora dupla cabeça pode imprimir matrizes 

de até 64 pontos de texto, por isso é ideal para a 

marcação de embalagens secundárias de grande 

tamanho. A utilização de logotipos e textos de 64 

pontos permite uma grande versatilidade de 

desenhos de impressão.

Impressão a alta velocidade
Usando dois bocais numa só cabeça duplica a 

velocidade de marcação, conseguindo adaptarse 

até mesmo nas linhas de produção mais velozes 

com uma qualidade de impressão excepcional 

sem importar o número de linhas da mensagem *. 

*  Comparado com uma cabeça standard em impressões em 
duas linhas, em função do conteúdo da mensagem.

Fácil substituição de fluidos

A tinta e o solvente podem 
substituir-se de forma fácil sem  
ter que parar o equipamento.

Agitador electrico

Depósito  
de tinta

Motor

Vareta
agitadora

Agitador
magnético

Imagem ilustrativa* diiponível 02/2017

32 dot

64 dot

32 dot



Segue-nos em:

Para mais informação sobre  
soluções de codificação Hitachi:
www.hitachi-industrial.eu
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Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Japão

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211-5283-0, Fax: +49 (0) 211-5283-649
www.hitachi-industrial.eu, info@hitachi-ds.com

Todos os nomes de marca e produtos neste folheto são  
da propriedade das respetivas empresas.

Trebol group providers, S.L.
Rua de Hintze Ribeiro 243, 
4450-692 Leça da Palmeira, Porto – Portugal
Tel: +351 913342224
trebolgroup@trebolgroup.pt
www.trebolgroup.pt


