DANSK

A Unique Imprint
HSA Systems er førende producent af industrielt inkjetudstyr. Vores kerneydelse er at udvikle og producere
high-resolution inkjet-printere samt en lang række andre
produkter til kodning, mærkning og kommercielt print.
Firmaet blev grundlagt i Danmark i 1993. Siden da
er vores produktsortiment vokset og dækker i dag
alt fra en simpel datoprinter til avancerede print- og
verificeringssystemer og løsninger til variable dataprint.
Vi ved, at omkostninger spiller en essentiel rolle
for at opnå succes. Derfor er vores mål at levere
økonomisk attraktive inkjet-printere til højkvalitetsprint.
Kombineret med vores brede produktsortiment
gør dette os til en ideel samarbejdspartner og har gjort
det muligt for os at sælge vores produkter i stort set hele
verden.
Besøg vores hjemmeside hsasystems.com. Her kan du
se hele vores produktsortiment og læse om HSAJET®
printernes mange anvendelsesmuligheder.

“… økonomisk
attraktive inkjetprintere til
højkvalitetsprint har
gjort det muligt for
os at sælge vores
produkter i det meste
af verden”.

Kodning & Mærkning
HSA Systems leverer løsninger til en bred vifte af
applikationer til
• INDEREMBALLAGE
• YDEREMBALLAGE
• PAKKEEMBALLAGE

Eller direkte print på
• KOMPONENTER OG BYGGEMATERIALER

Hvad enten det gælder små eller store print, et simpelt
printjob eller et komplet print- og verificeringssystem, så
har HSA Systems løsningen.
HSA Systems leverer fleksible inkjet-løsninger til print af
• PRODUKTIDENTIFIKATION
• UDLØBSDATOER
• GRAFIK
• DATO OG KLOKKESLÆT
• BATCHNUMMER/LOTNUMMER
• STREGKODER & 2D-KODER

“… komplette
løsninger med fuld
print- og kamerakontrol
til medicinalindustrien
og andre industrier med
høje krav til kontrol”.

Kommercielt Print
HSA Systems leverer løsninger, der dækker de fleste behov
inden for professionel adressering og postbehandling,
såvel som løsninger til sikkerhedsprintindustrien.
Vi leverer integrationskit og totalløsninger herunder
vakuumtransportbånd, feedere og et bredt udvalg af
tilbehør.

Få flere muligheder med HSAJET®
• ADRESSERING OG PERSONALISERING
• LOTTERIPRINT PÅ ARK ELLER RULLER
• DOKUMENTNUMMERERING PÅ ARK ELLER RULLER
• PRINT AF UNIKKE KODER TIL F.EKS. TELEFONKORT
• SIKKERHEDSPRINT I FINANSINDUSTRIEN
• CANCELLERING AF PORTOMÆRKER
• PRINT AF FRANKERINGSMÆRKER
• PRINT I STAFFAGEFARVE TIL F.EKS. FIRMALOGOER

Produktsortiment
I vores HSAJET® produktsortiment finder du et udvalg
af printere, som hver især kan anvendes til både
simpel og kompleks kodning og mærkning samt til
kommercielle printjob. Hvad enten du har brug for
simpel produktidentifikation eller et komplet system
med kamerakontrol, så findes den rette løsning i vores
produktsortiment.

Software
HSA Systems egenproducerede printere og software
understøtter 2D datamatrix kodning i overensstemmelse
med medicinalindustriens GS1 standard.
Vores software kan arbejde med en lang række
databasefilformater bl.a. *.sql, *.mdb, *.xls, *.csv og kan
anvendes inden for forskellige produktioner og industrier.

Blæk
Det er vigtigt at vælge den rette blæk alt efter printer
og det specifikke printjob. Vi tilbyder blæk til stort set
alle materialer. HSA Systems er hovedforhandler af blæk
fra HP og HP-godkendte partnere. Derudover tilbyder
vi et udvalg af originale HP-blækpatroner i vores eget
HSAJET®-brand.

Teknologi
Vi er Hewlett-Packards største uafhængige partner inden
for industriel printteknologi i Europa. Udover HP-baserede
termiske inkjet-systemer tilbyder vi også et bredt udvalg
af piezo inkjet-printere, TTO termotransferprintere og et
omfattende udvalg af tilbehør til kodning-, mærkningog kommercielle printløsninger.

Service & Support
Service og support ydes gennem teknikere og
supportmedarbejdere, der alle er særligt uddannede i
HSA Systems udstyr. Hos HSA Systems lægger vi vægt på
hurtig assistance. Derfor står vi altid klar til at supportere.

Globalt Netværk
Vores udstyr forhandles gennem et verdensomspændende netværk af forhandlere og integratorer.
Takket være disse samarbejdspartnere leverer HSA
Systems i dag nøglefærdige systemer og integrationskit
til virksomheder i hele verden.

“…med vores brede udvalg af
blæk kan du printe på stort set
alle overflader med HSA printere”.

HSA Systems Denmark
HSA Systems France

F-93160 Noisy-Le-Grand | +33 1 4815 5050

HSA Systems Germany

D-33161 Hövelhof | +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com

003-04DA 09/2017

DK-2740 Skovlunde | +45 4494 0222 || DK-5260 Odense S | +45 6610 3401

