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2в1 ЕТИКЕТИРАЩ 
И КОДИРАЩ МОДУЛ
от Стабил Инженеринг
и HERMA
СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
БЕЗПЛАТНА ЗАМЯНА НА НАСТОЯЩИЯ ПРИНТЕР С 
ТЕРМОТРАНСФЕРЕН MARKEM-IMAJE SMARTDATE X45
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ЕТИКЕТИРАНЕ И КОДИРАНЕ 
с решенията на HERMA и Markem-Imaje

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН 
ПРИНТЕР SMARTDATE X45
Следващо ниво в еволюцията на 
термотрансферните овърпринтери 

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ПРИНТЕР ЗА ДАТА
Какво още можете да правите със SmartDate X45

• ПЕЧАТ НА ПРОМО-КОДОВЕ
отпечатвайте промоционални символи и лотарийни 
кодове директно от USB стик

• НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
отпечатвайте повече надписи със същото количество 
лента, благодарение на множеството ribbon save режими

• КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
следете непрекъснато параметрите за ефективност: 
производителност, престои и качество

ПРЕДИМСТВА:

• ГОЛЯМ ЦВЕТЕН ТЪЧСКРИЙН ДИСПЛЕЙ 
10,1” за по-лесно опериране и визуализиране
на надписите

• СОФТУЕР С ПОЗНАТ ИНТЕРФЕЙС 
с добавени функционалности и видео инструкции

• ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ВАЖНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
възможност за конфигуриране на началния екран
за различните потребители

• 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

КОМБИНИРАН МОДУЛ 

Етикетиращ и кодиращ модул за интегриране 
в пакетиращи машини

ПРЕДИМСТВА:

• ЛЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ С 
ПАКЕТИРАЩАТА МАШИНА 
пълна синхронизация с цел по-малко 
време за настройка

• ИЗНАСЯНЕ НА РОЛКАТА С ЕТИКЕТИ 
ВСТРАНИ ОТ МАШИНАТА 
бързо и лесно обслужване 
и поддръжка

• ПРЕЦИЗНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
НА ЕТИКЕТА
възможност за залепване както на 
лицето, така и на гърба на опаковката

• СЪВМЕСТИМОСТ С ВСИЧКИ МАРКИ 
И МОДЕЛИ ТЕРМОТРАНСФЕРНИ 
ПРИНТЕРИ
възможност за работа както в 
intermittent (печат върху неподвижно 
фолио), така и в continuous (по време 
на превъртане) режим на печат

Уникалните етикетиращи модули са цялостно решение за интегриране във вертикални пакетиращи 
машини, разработено от Стабил Инженеринг и одобрено от HERMA. Нашите етикетиращи модули 
са доказали своите безспорни предимства в десетки инсталации, с приложения в пакетажната 
индустрия както в България, така и в чужбина. 

БЕЗПЛАТНА ПОДМЯНА
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СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Етикетирането е задължителен етап от производствения процес в повечето 
индустрии и ние, от Стабил Инженеринг, знаем, че той е свързан с редица 
изисквания и стандарти. В отговор на нарастващите нужди на нашите клиенти 
и благодарение на партньорството ни с немския водещ производител HERMA, 
успешно развиваме продуктовото си портфолио, в което включваме етикетни 
апликатори и етикетиращи системи.

СТЪПКА 2: 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА:

СТЪПКА 1: 

Само сега ви предлагаме единствено по рода си специално предложение, чрез което ще 
оптимизирате едновременно процесите по етикетиране и кодиране на поточната линия. 
Ето как:

                      Изберете единствения по рода си разработен от екипа на Стабил Инженеринг, 
КОМБИНИРАН МОДУЛ с вграден етикетиращ апликатор HERMA и предвидено място 
за термотрансферен принтер.

                      В случай че вече разполагате с монтиран термотрансферен принтер, ние ще 
го прехвърлим върху новата комбинирана конзола и ще спестим място върху 
пакетиращата машина. Ако вашият съществуващ принтер е стар модел или е 
друга марка, ние напълно БЕЗПЛАТНО ще го заменим с последен модел принтер 
SmartDate X45 на Markem-Imaje.

032/ 634 640, 032/ 652 079

office@stabilengineering.com
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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, Актавис, Арома, 
Софарма, Профилинк, Нухелт, Дъ бейкърс, Данон 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.


