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СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С ИНДУСТРИАЛНИ

ПРИНТЕРИ 
MARKEM-IMAJE
от Стабил Инженеринг
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ЕТИКЕТИРАНЕ •
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ИНЖЕНЕРИНГ •
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МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР 
9029
Достоен наследник на най-успешния 9020

ВЪРХОВИ РЕЗУЛТАТИ В ПРОДУКТОВАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
с най-актуалните решения на Markem-Imaje

МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР 
9410
Технология от бъдещето, но достъпна
още днес

СЪВМЕСТИМОСТ С 9020:

• Същия интуитивен интерфейс
    мембранна клавиатура и меню на български език
• Същите опаковки консумативи 
    удобни за зареждане и без опасност от разливане
• Същата печатаща глава 
    със система за самопочистване и фабрично  

• Същата минимална поддръжка 
    мастилен модул M6’с удължен период на подмяна

капсуловани елементи

СЪВМЕСТИМОСТ С 9020:

• Същите опаковки консумативи
    удобни за зареждане и без опасност от разливане

ПРЕДИМСТВА:

• По-бърза и икономична поддръжка
    модулът M6’ се подменя от потребителя 

• По-нисък разход на консумативи
    до 15% по-малко разредител
• По-безопасни консумативи
    ново поколение мастила от Markem-Imaje, 

• По-иновативна система за управление
    на консумативите 
    увеличена надеждност благодарение на   

автоматичното разпознаване на картриджите

в рамките на 6 мин.

несъдържащи опасни съставки

ПРЕДИМСТВА:

• По-модерен интерфейс
    тъчскрийн с иновативен софтуер, без аналог  
    в бранша
• По-нисък разход на консумативи
    до 25% по-малко разредител и 15% по-малко
    мастило
• Подобрена печатаща глава
    неръждаема конструкция и автоматична
    система за регулиране на качеството на печат
• Повече възможности за печат
    променлива информация в до 5 реда при скорост
    до 4,6 м/сек
• По-оптимална поддръжка
    удължен период на подмяна до 14 000 часа
• По-дълга гаранция
    сервизни гаранционни пакети до 5 години
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ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПРИНТЕР 
SMARTDATE X30
Познатият 8018 става част от фамилията 
SmartDate

ВРЕМЕ Е ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ИНОВАЦИИ 
с най-новите решения на Markem-Imaje

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПРИНТЕР 
SMARTDATE X45
Следващо ниво в еволюцията на 
SmartDate X40

СЪВМЕСТИМОСТ С 8018:

• Същия познат интуитивен терминал 
    без необходимост от допълнително обучение
• Същия компактен размер със съвместими

аксесоари за монтаж 
    може да се монтира на конзолата на мястото
    на стария принтер
• Същата минимална поддръжка 
    без използване на въздух, без смяна на филтри
• Същия формат на надписите 
    с възможност за прехвърляне чрез USB

СЪВМЕСТИМОСТ СЪС SMARTDATE X40:

• Същите размери за лесен монтаж 
може да се монтира на конзолата на мястото на стария 
принтер
• Същите консумативи на Markem-Imaje
гарантиращи винаги най-високо качество на печат
• Същия формат на надписите 
с възможност за прехвърляне чрез USB

ПРЕДИМСТВА:

• По-високо качество на печат
    резолюция 300dpi
• По-висока скорост на печат 
    до 30% увеличение при 600 мм/сек
• По-дълга лента 
    до 700 м. за 40% повече надписи
• По-лесна подмяна на консуматива
    благодарение на вадещата се касета
• По-лесно опериране 
    благодарение на вградените смарт-чипове
• Повече възможности за комуникация 
    вградени портове RS232 и Ethernet

ПРЕДИМСТВА:

• По-голям цветен тъчскрийн дисплей 
    10,1” за по-лесно опериране и визуализиране
    на надписите
• По-добър софтуер с познат интерфейс 
    с добавени функционалности и видео инструкции
• По-лесен достъп до важни производствени показатели 
    възможност за конфигуриране на началния екран
    за различните потребители
• По-голямо поле за печат 
    дължина на надписа - до 250 мм при continuous режим
• Повече сигурност със системата Detect-Plus 
    поддръжка на камера за автоматична проверка
    на четимостта на надписа
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Благодарение на подкрепата на нашия партньор, ще подновим индустриалните ви принтери
и ще предложим пакет от следпродажбени услуги на ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

                      На мястото на стария ви принтер ще монтираме на СИМВОЛИЧНА ЦЕНА най-нов 
модел мастиленоструен или термотрансферен принтер, който е изцяло съвместим

                  с текущите системи на продуктовата линия, но има в пъти по-добри характеристики. 

                      За всеки индустриален принтер, монтиран от нашия екип, ще предложим 3 години 
БЕЗПЛАТНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ с възможност за разширяване на набора от 
включени в пакета услуги.

                    Ще ви доставяме винаги ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ на фиксирана цена, с  
което ще гарантираме безупречен печат и безпроблемна работа на машините. 
Гарантираме, че нашите мастила отговарят на изискванията за безопасност и са 
безвредни, както при работа за персонала, така и при досег с храни.

модел мастиленоструен или термотрансферен принтер, който е изцяло съвместим
                  с текущите системи на продуктовата линия, но има в пъти по-добри характеристики.

Благодарение на подкрепата на нашия партньор, ще подновим индустриалните ви принтери
и ще предложим пакет от следпродажбени услуги на ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

На мястото на стария ви принтер ще монтираме на СИМВОЛИЧНА ЦЕНА най-нов 

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стабил Инженеринг постоянно следи иновациите, които разработва нашия партньор – 
световния лидер Markem-Imaje – и се стремим да ги правим достъпни за повече български 
производители.

Сега, с обновяването на тяхната продуктова гама, но осъзнавайте финансовите 
предизвикателствата, пред които предприятията са изправени в период на криза, ние, от
Стабил Инженеринг, се обръщаме към българските производители с предложение и мисъл
за тяхното развитие.

СТЪПКА 3: 

СТЪПКА 2: 

СТЪПКА 1: 
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ЗА СТАБИЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Стабил Инженеринг е търговско-инжeнерингова фирма, лидер на 
българския пазар в проектирането, изграждането и поддръжката на цялостни 
решения за продуктова идентификация, продуктова инспекция и етикетиране.

Ние сме официален представител за България на световните лидери в системите 
за продуктова идентификация Markem-Imaje, на решенията за продуктова инспекция 
Mettler-Toledo и на етикетиращите машини HERMA. 

Интегрирали сме над 1500 машини към производствени линии от най-висока сложност за 
компании като Кока - Кола, Горна Баня, Хисар, Монделийз, Белла, Нестле, Чипита, Престиж, 
Актавис, Арома, Софарма, Итал фууд, Фикосота, Профилинк и др.

Вече 25 години българските производства разчитат на нас, защото знаят, че сме 
висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно 
обслужване с внимание към всеки детайл.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО РЕШЕНИЕ
Стабил Инженеринг пренася дългогодишния опит на водещи световни производители в областта на 
продуктовата идентификация, инспекция и етикетиране, базиран на стотици хиляди инсталации в цял 
свят. Нашите експерти започват всеки проект със задълбочен анализ на нуждите на производството. 
Имаме възможност да проектираме комплексни, индивидуални решения, които могат да бъдат 
независими или интегрирани към съществуващо оборудване. При необходимост извършваме реални 
тестове, демострации и издаваме доклади за предлаганите от нас технически решения. Доставката, 
монтажът и въвеждането в експлоатация са неразделна част от всеки наш проект.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА
Вдъхновени от най-добрите световни практики и водени от чувството за корпоративна отговорност към 
всяко интегрирано от нас решение, създадохме единствен по рода си „Център за техническа помощ“. Той е 
на разположение 24/7 за консултация по телефона с клиентите на нашата сервизна програма, а мрежата 
ни от техници в цялата страна може да се отзове на място във всяко производство денонощно. Защото 
ние знаем колко скъпо струва спирането на една производствена линия, дори само за час. Целим да 
осигуряваме сигурност, ефективност и спокойствие на всяко българско производство и затова имаме 
гаранционни пакети и планове за  поддръжка и профилактика. Горди сме, че неведнъж усилията ни в 
посока първокласна организация на сервизната ни дейност, са давани за пример сред международните 
ни партньори. 

ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ
Изградили сме модерен склад за резервни части и консумативи, в който поддържаме в наличност всичко 
необходимо за всяка инсталирана от нас машина, за да гарантираме ритмични доставки. Към всеки 
консуматив прилагаме необходимите сертификати, които отговарят на изискванията за безопасност 
и на различни производствени стандарти. Ние сме единственият вносител и доставчик на оригинални 
консумативи и резервни части, одобрени от международните производители, които представляваме и 
предлагаме само и единствено тях, защото никога не бихме поставили производствените процеси на 
нашите клиенти под риск.

СТАБИЛ ТРЕЙНИНГ ЦЕНТЪР
Стабил Трейнинг Център непрестанно повишава квалификацията на нашите инженери и технически 
специалисти като организира обучения в базите на международните ни партньори и  вътрешни обучения, 
на които споделяме и надграждаме нашия дългогодишен опит. Освен това сме създали гъвкав пакет 
от тренинги за екипите на нашите клиенти, с което подсигуряваме тяхната готовност за правилна и 
навременна реакция при работа с всяко наше решение и във всяка ситуация. Благодарение на Стабил 
Трейнинг Център ние не спираме да помагаме на нашите клиенти да поддържат лесно и безпроблемно 
най-иновативните решения, които внедряваме.


