
Principais recursos

CARACTERES PEQUENOS

Tipo de 
impressão

Código de barras Logotipo Texto alfanumérico

Superfícies
impressas

Embalagem 
 primária

Embalagem 
secundária

Matéria-prima

Z3000

Altura máxima

0 a 15 mm Acima de 100 mm16 a 100 mm

15mm

100mm16mm

  100mm

Rápida substituição dos consumíveis sem in-
terrupção da produção.

Gabinete compacto para um simples 
funcionamento e movimento entre as linhas 
de produção.

Estrutura sólida em aço inox AISI 304.

Até 3 linhas de impressão com alturas de 
1,8 a 12 mm.

Sistema hidráulico de altíssima eficiência e 
confiabilidade. Dupla lavagem automática 
com solvente.



Z3000
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Até 3 linhas de impressão
• Altura dos caracteres de 0,8 a 12 mm 

(0,03” - 0,47”)
• Velocidade do produto: até 400 mt/min 

(1320 pés/min)
• Velocidade de impressão:

até 2136 ct/seg
• Arquivo de 100 mensagens
• Até 250 caracteres por mensagem 
• Espaço entre linhas selecionável
• Fontes disponíveis: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 

9x7, 10x8 e 16x10
• Negrito até 8 vezes
• Elaboração de logotipos desde o 

teclado
• Arquivo de 30 logotipos
• Data de vencimento multifuncional 
 automático 
• Contadores de aumento/diminuição de 

até 9 dígitos 
• Repetição consecutiva da mensagem
• Impressão em todas as direções
• Distância cabeçote - produtos  até

90  mm (3,54”) 

CÓDIGOS DE BARRAS
• 2/5 Industrial, UPC-A, CODE39, EAN 13 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
• Teclado de membrana resistente a 

solventes
• Display WYSIWYG azul de elevado 

contraste de 240x128 pontos
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Proteção IP53
• Umbílico reforçado com comprimento 

de 2 mt (6,56 pés) 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
• Botão START/STOP único
• Lavagem automática em modo ligado 

e desligado
• Controle automático de viscosidade e 

temperatura
• Novo circuito hidráulico simplificado

de baixo consumo
• Memorização dos parâmetros de

impressão nas mensagens
• Acesso a teclado com senha
• Interface de usuário em diversos 

alfabetos
• Ampla gama de tintas (incluindo as 

MEK-free) 

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO
• Desmontável e reparável
• Estrutura vedada hermeticamente
• Controle automático de presença- 
 ausência de gotas
• Dimensões 227 mm x 42 mm x 49 mm 

(9,0” x 1,7” x 1,9”)
• Entrada tubo a 90° (opcional)
• Predisposição para pressurização

com ar

• Orifícios microponto para codificações 
em alta resolução (opcional)
• Versão 90° para espaços fechados
(opcional)

CONEXÕES EXTERNAS
• Conexão serial RS232
• Entrada para sensor para a detecção

do produto
• Interface paralelo para direção 

impressão
• Sinal de “impressora pronta”
• Entrada para encoder para movimentos

irregulares
• Alarme acústico e luminoso em coluna 

de 3 luces 

370 mm
14,6”

227 mm
9,0”

42 mm
1,7”
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1,9”

335 mm
13,2”

395 mm
15,5”

Use um leitor de código QR para acessar a página do produtoZ3
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Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it


