
Linx 5900
CONTINUE INK JET PRINTERS

Hebt u een printer nodig die u kunt 
uitbreiden wanneer uw specificaties 
veranderen?

De Linx 5900 is ontworpen om met uw toenemende 
eisen mee te groeien. Veel functionaliteiten worden 
standaard meegeleverd in de Linx 5900. Bepaalde 
functies kunnen later worden uitgebreid, zoals  
integratie in netwerken of integratie in besturingen 
van productielijnen, of om met behulp van software 
via de computer de printer te beheren. U breidt uit 
wanneer u dit wilt.

Linx 5900 is klaar voor uw toekomst
• Standaard printen van 3 regels tekst, de  

USB-backup en standaardgeheugen voor 1000 
berichten

• Optioneel SuperHighSpeed printmogelijkheden. 
Zijn later uit te breiden

• Optioneel Webbrowser software Linx Insight® 
voor controle via uw smartphone of computer

• Optioneel snelle en nauwkeurige boodschapselectie 
met een barcodescanner en de Linx QuickSwitch® 
software

• Verbeter de integratie in uw productielijn met  
parallelle I/O

• Verschillende printers in het netwerk opnemen 
via Ethernet (optioneel).

Linx 5900 houdt de kosten laag
• Profiteer van een onderhoudsinterval van max. 

6.000 uur of 12 maanden

• Kostenbesparend, bij onderhoud worden alleen 
filters vervangen. Linx vervangt dus geen  
complete module waarin onnodig dure onderdelen 
worden meevervangen

• De printkop behoeft veel minder onderhoud,  
volstaat met minimaal 1x per week schoonmaken

• Opgeteld profiteert u van de laagste jaarlijkse  
onderhoudskosten met vergelijkbare printers in 
deze klasse

• Bespaar tijd bij het eenvoudig opmaken en  
bewerken van berichten op het grote kleurenscherm. 
Maak eenvoudige vraagvelden voor de operator 
voor snelle veranderingen

• Voorkom fouten en onnodige downtime door 
gebruik van verkeerde inkt of solvent met het 
SureFill® bijvulsysteem.

Linx 5900 is productief aan uw productielijn
• De machine is IP55 met een gladde roestvrijstalen 

behuizing, zonder deuren die voor het bijvullen 
van inkt of solvent geopend moeten worden

• FullFlush® zelfreinigende printkop technologie. 
Houdt de printkop schoon en uw lijn productief. 
Geen onnodige onderbrekingen voor het  
schoonmaken van de printkop

• Profiteer van minder downtime met een printkop 
die niet afgesteld hoeft te worden, volledig  
gesealed. Dus geen blootliggende draden en  
minimaal onderhoud.

Linx 5900 Solver
Bespaar tot 40% op het verbruik van Solvent
• Het laagste solventverbruik, vooral bij een 

lage temperatuur in vergelijking met andere 
inkjetprinters.

Geen hulp van koelingssystemen voor  
terugwinnen van solvent
• De Linx 5900 maakt geen gebruik van 

hulpmiddelen zoals condensator, Peltier of 
ventilator voor het terugwinnen van solvent, 
omdat deze componenten stuk kunnen gaan.
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Printsnelheden en printkopopties
Printkop Mini Ultima* Midi* Ultima plus Midi plus
Nozzlemaat  50 µm 62 µm 62 µm 75 µm 75 µm
Afdrukregels  1 of 2 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3 1, 2 of 3
Karakterhoogte  1,4 tot 4,6 mm 1,8 tot 7,8 mm 1,8 tot 8,8 mm  2,1 tot 9,5 mm 2,1 tot 10,7 mm
Maximumsnelheid: één regel, brede pitch, 6,83 m/s 6,25 m/s 6,28 m/s 7,28 m/s 2,10 m/s
met Super High Speed (SHS) afdrukoptie
Maximum aantal karakters per seconde 2667 2222 1905 2133 821
High Speed (HS) en Super High Speed (SHS) afdrukopties ° ° ° ° 
Linx 5900 ° • ° ° °
Linx 5900 Solver (met het laagste oplosmiddelverbruik) ° • °
Linx 5900DC (voor codering van zuivelproducten) ° • ° ° °
Linx 5900BC (voor codering van natte flessen) 

 • °*Voor bepaalde inkten vervangen Ultima A- en Midi A-printkoppen de Ultima- en Midi-printkoppen voor een betrouwbare prestatie. De afdruksnelheid blijft ongewijzigd.

Algemene functies
• Starten en stoppen met één druk op de knop • Automatische uitschakeling

• Eenvoudige op menu’s aangedreven WYSIWYG-berichtcreatie en -bewerking • Automatische diagnose 

• SureFill® foutloos bijvullen en aanduiding van vloeistofniveaus op  • Meerdere talen (de gebruiker stelt de taal in) 

• het scherm • Dynamisch aangepaste onderhoudsinterval tot 6.000 uren

• Geïntegreerd QWERTY-toetsenbord (groot formaat) en 1/4 VGA- kleurendisplay • Functies met wachtwoordbescherming

• met achtergrondverlichting, indicatie van Afdrukstatus (4 LED’s) • Geheugencapaciteit tot 1000 berichten

• USB-poort voor kopiëren en opslaan van berichten en printerinstellingen • Velden met schermaanwijzingen

• FullFlush® automatische spoeling van printkop en leiding • Robuuste printkopslang voor vaste - en bewegende printkop

• Printer onthoudt variabele gegevens nadat de printer is uitgeweest • toepassingen

 ° Linx Insight® printerbedieningen statusoverzicht op afstand via webbrowser

Programmerings- en afdrukfuncties
• Vaste en variabele tekst • Partijen coderen en tellen

• Hoofdletters en kleine letters • Opeenvolgende nummering en berichten

• Afdrukken van afbeeldingen/logo’s  ° Dynamisch omgekeerde en geïnverteerde afdruk voor traverse

• Logo import als bitmap met USB-stick • applicaties (alleen 5900DC)

 ° QuickSwitch® berichtselectie en bewerking met de barcodescanner • Gedraaide karakters (‘tower printing’)  

• Vetgedrukte factor (tot 10 maal) • Berichten opmaken/aanpassen tijdens het afdrukken 

• Hoogte, breedte en vertragingsfuncties voor eenvoudige codeformaat  • Berichten selecteren op tijd 

• en -positionering • Flexibele triggeropties

• Shiftcodering, door de gebruiker zelf gedefinieerde formaat  ° LogoJet / Clarisoft pc-gebaseerde boodschappen- 

• Externe communicatie-interface RCI (Remote Communicatie Interface) • en logo opmaaksoftware 

• Real-time klok • 5900BC - flescodeermachine 

• Automatische houdbaarheidsdatum berekend in dagen, weken, maanden en jaren

Printkop opties
• Slanglengte van 2 m  ° Aangepaste printkophuls voor bv melkpakken

 ° Slanglengte van 4 m (niet voor de 5900 Solver)  ° Magnetisch afgeschermde huls 

 ° 90° printkopconfiguratie  ° Midi Short Reach Right Angled (SRRA) printkop 

 ° Overdruk in printkop  ° (niet voor de 5900BC), lengte 130 mm

Inktopties Linx 5900 Linx 5900 Solver Linx 5900BC Linx 5900DC

Linx MEK basis (op kleurstof gebaseerd) • • • (1058) •
Linx gemengde basis (zonder MEK) • •  •
Linx ethanolbasis (zonder MEK) •   •
Linx MEK zacht gepigmenteerd •   •
Aansluitingen/interface voor
• Shaftencoder  ° Extern multifase alarmoutput

• Primaire en secundaire productdetectors  ° Parallelle I/O

• Externe alarmoutput enkele fase  ° Meerdere startsignalen via één productdetector/shaftencoder 

• USB  ° Potentiaal vrij alarmcontact

• RS232  ° (bijv. voor gebruik met extern alarm of lijnintegratie) 

 ° Ethernet

Fysieke kenmerken
Onderstel en behuizing Roestvrijstaal
IP55 milieubeschermingsclassificatie** •
Bevestigingsopties Onderzetkast verrijdbaar
Bedrijfstemperatuurbereik 5 - 45°C
Bedrijfsvochtigheidsbereik (relatieve vochtigheid, niet condenserend) 90% max
Stroomvoorziening 100-230 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik 60 W (tijdens het printen)
Stroomvermogen 200 W
Gewicht 21 kg

Goedkeuringen
• GS

• CE

• EAC

• NRTL

• FCC

Uitleg    • standaard    ° optie     **Onafhankelijk gecontroleerd– certificaten zijn op verzoek verkrijgbaar
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