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Hitmark – uniwersalne rozwiązania
w dziedzinie znakowania
atramentowego ink-jet
Hitmark jest jednym z liderów na rynku drukarek atramentowych w Polsce. Jako
jedna z najmłodszych firm dostarczających sprzęt do znakowania, od początku
przyjęła strategię budowania wizerunku firmy, która nie obawia się podejmowania najtrudniejszych wyzwań. Na obecny sukces składa się pomysł, elastyczność
i zaangażowanie, ale również bardzo wysokiej jakości, niezawodny sprzęt produkowany przez japońską fabrykę Taga.
Rozwiązania standardowe
95% realizowanych projektów to instalacje urządzeń znakujących na przenośnikach taśmowych, maszynach pakujących, czy też innych popularnych
maszynach używanych w przemyśle.
W tym obszarze drukarki Hitachi prezentują wysoką niezawodność potwierdzoną 5-letnią gwarancją, zapewniają
oszczędność materiałów eksploatacyjnych, łatwość obsługi za pomocą dużego ekranu dotykowego i stabilność pracy, którą gwarantuje specjalnej konstrukcji dysza drukująca.

Od początku działalności Hitmark
jest związany z japońskim koncernem Hitachi i specjalizuje się
w dziedzinie dostarczania i serwisowania przemysłowych drukarek ink-jet. Hitmark jest wyłącznym
dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych i serwisu dla tych urządzeń. Specjalizacja w dziedzinie
znakowania atramentowego umożliwiła firmie doskonałe poznanie
technologii i aplikacji, co przekłada się na umiejętność dobierania optymalnych rozwiązań dla
naszych klientów. Wyjątkowa precyzja i sprawność urządzeń produkowanych w Japonii umożliwia firmie oferowanie 5-letniej gwarancji, standardowo do każdej drukarki. Japońska marka, elastyczność,
szybkość reakcji oraz wyjątkowe
cechy samych urządzeń spowodowały, że Hitmark jest wiodącym
dostawcą tego typu urządzeń.
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Ciągłość produkcji linii technologicznych to nie tyl ko precyzyjnie działające urządzenia, ale również wyspecjalizowany wyłącznie w drukarkach atramentowych prawie 30-osobowy zespół
doświadczonych pracowników, który zapew nia wsparcie techniczne,
obsługę posprzedażną oraz logistykę
sprzedaży. Hitmark dba o jak najlepsze wyszkolenie operatorów maszyn,
bieżącą pomoc i sprawne, serwisowe
zabezpieczenie produkcji Klientów.
Podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem handlowym od początku działalności ﬁ rmy są bezpośrednie testy porównawcze oferowanych urządzeń na linii klienta.

Aplikacje specjalne
Wiele problemów technicznych
związanych ze znakowaniem w przemyśle wymaga stworzenia indywidu-

alnego projektu systemu i w dalszej kolejności jego precyzyjnej realizacji. Takie działanie
umożliwia skuteczne znakowanie oraz przynosi wymierne
oszczędności w długim okresie.
Hitmark specjalizuje się w przygotowywaniu pełnych rozwiązań na maszyny wielościeżkowe, gdzie kilka urządzeń drukujących zastępuje się urządzeniem przenoszącym pojedynczą
głowicę nad kolejnymi produktami. Takie rozwiązania są poszukiwane głównie przez producentów z branży mleczarskiej,
zakładów korzystających z maszyn rolowych, czy klientów
z branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Szczególnie skomplikowane są realizacje znakowania na
maszynach rolowych, na których podczas jednego cyklu maszyny konieczne może być oznakowanie kilku rzędów
i kolumn produktowych. Przy realiza-
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cji tego typu projektów pomaga innowacyjna konstrukcja drukarek Hitachi, cechująca się stabilnością strumienia oraz wytrzymałym, odpornym na wielokrotne zginanie przyłączem.

Oprogramowanie
na życzenie
Szybko wzrastające wymagania nowoczesnego przemysłu powodują, że coraz częściej pojawia się potrzeba łączenia wielu urządzeń drukujących w sieć lub dostosowywania działania drukarek do
istniejącego już oprogramowania logistyczno-produkcyjnego. W takim obszarze
Hitmark także może pochwalić się wieloma niestandardowymi projektami, stworzonymi specjalnie pod konkretne potrzeby klientów.
Wzory nadruków wysyłane do drukarek
z zewnętrznych baz danych, oprogramowanie online zarządzające wieloma
drukarkami, systemy loteryjne, zdalna

diagnostyka drukarek, czy aplikacje na
smartfony pozwalające na bieżące monitorowanie tego, co dzieje się z drukarkami, to jedne z wielu ciekawych projektów zrealizowanych przez Hitmark
w ostatnich latach.

Hitmark Sp. z o.o.
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Świetlicowa 7/9
tel. 22 754 10 13, tel./faks 22 754 10 14
hitmark@hitmark.pl, www.hitmark.pl

