
Leibinger Jet 3 up inkjetprinter

De universeel inzetbare inkjetprinter Leibinger Jet 3 up is ideaal voor het beschrijven van zeer verschillende materialen. 

De inkjetprinter van de firma Leibinger wordt 
met een adapterset op de Zünd G3-snijmachi-
ne geïnstalleerd. Daarmee kan het materiaal 
binnen een opdracht worden gesneden en 
gemerkt.
Het gereedschap wordt gebruikt om materiaal 
te beschrijven met tekst en streepjescodes of 
om lijnen te tekenen.

Er zijn vele gebruiksmogelijkheden, variërend 
van product volgen (Track & Trace) via optima-
lisatie van de logistiek tot aan kwaliteitscon-
trole.
De Leibinger Jet 3 up kenmerkt zich door zeer 
weinig onderhoud en is daardoor vooral ge-
schikt voor gebruik in ploegendienst.

Er wordt gedrukt met hoogwaardige, goed 
houdende inkten. Deze drogen snel en geven 
geen giftige dampen af aan de omgeving.

Nadere informatie over Leibinger Jet 3 up in-
kjetprinters vindt u op de startpagina www.
leibinger-group.com.

Alle voordelen in één oogopslag

Flexibel markeersysteem met hoge drukkwaliteit

Zeer hoge afdruksnelheid tot 6,6 m/s (10 cpi)

Bedrukken is mogelijk in elke willekeurige hoek.

De onderhoudstermijn voor de Leibinger Jet 3 is 6000 uur of een jaar 
(afhankelijk van wat het eerst komt; alleen de inktpatronen hoeven te wor-
den vervangen).

Bij Leibinger zijn allerlei inkten voor verschillende materialen en 
toepassingen verkrijgbaar:

 • Sneldrogende inkten

 • Temperatuurbestendige inkten

 • Voor de luchtvaart gecertificeerde inkten

 • Onzichtbare beveiligingsinkten

 • UV-inkten

 • enz.

Details

Aansturing via frontend-software.
Volledige ZCC-ondersteuning vanaf versie 2.5 (IJT Leibinger-optie vereist).

Benodigde vrije hoogte voor de slangtoevoer: 3,2 m

Benodigde slanglengte: 6 m

Ondersteuning van alle gangbare streepjescodes en gegevensmatrixcodes 
(ECC 200, GS1 Data Matrix, EAN/ECC).

Tekenhoogte: 0,8-16 mm

Ondersteund vanaf firmwareversie 1.63

Compatibel met G3 M-1600, M-2500, L-2500, L-3200 en XL-1600.
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Bestelinformatie

De Leibinger Jet 3 up en alle noodzakelijke verbruiksmaterialen zoals inkt kunnen uitsluitend van de fabrikant Leibinger worden 
betrokken. Slangtoevoeren en een adapterset voor het integreren van de inkjetprinter op de G3-machine zijn bij Zünd verkrijgbaar.

Componenten
Artikelnummers Leibinger
(www.leibinger-group.com)

Artikelnummers Zünd

Leibinger Jet 3 up
(bestaande uit regeleenheid, kopkabel HUV-9 [lengte: 6 m]
en printkop SK4 [265 mm, itgang recht])

97-006000S —

Reinigingsset 54-002335S —

Ethernetkabel, 10 m 60000-00584 —

Zwarte inkt keton NPT, 950 ml 70000-00001 —

Verdunner MEK, 950 ml 77001-00001 —

Airbus-inkt, zwart, keton, 950 ml
(Speciaal voor gebruik in de luchtvaartindustrie)

BT10441 —

Verdunner voor Airbus-inkt, 950 ml
(Speciaal voor gebruik in de luchtvaartindustrie)

BT10441S —

Leibinger-adapterset — 6539033

IJT Leibinger-optie voor ZCC — 6731280

Slangtoevoer boomversie voor inkjet, M-1600 — 6532965

Slangtoevoer boomversie voor inkjet, M-2500 — 6532962

Slangtoevoer boomversie voor inkjet, L-2500 — 6532961

Slangtoevoer boomversie voor inkjet, L-3200 — 6532963

Slangtoevoer boomversie voor inkjet, XL-1600 — 6532964


