
LINX 10 
PRINTER

Flexibel Betrouwbaar Probleemloos
De Linx 10 is ontworpen voor het coderen van kleine batches 
productie. Het is een unieke, compacte continue inkjetprinter 
waarmee u drie regels met teksten, symbolen en getallen 
afdrukt op een breed scala aan verpakkingsmaterialen.

Het economische ontwerp verlaagt de installatie- en 
operationele kosten. De robuuste constructie zorgt voor 
een langdurige betrouwbaarheid en consistente prestaties.

De Linx 10 is eenvoudig te bedienen met minimale 
handmatige interventie, werkt probleemloos en print 
duidelijke en duurzame codes.

Flexibel
  Coderen in batches, de eenvoudige 
interface maakt het coderen van 
verschillende productiebatches 
kinderspel

  Snel wisselen van product of lijn, de 
Linx 10 weegt ongeveer de helft van 
alle andere inkjetprinters in de wereld. 
Ideaal wanneer u vaak moeten wisselen 
van producten op de lijn of juist van lijn 
wisselen

  Gebruiksvriendelijke printer, met het 
colour touchscreen kunt u de Linx 10 
eenvoudig instellen, zodat u snel kunt 
starten met coderen

Betrouwbaar
  Continue betrouwbare werking, de 
solide, afgedichte printkop hoeft niet 
afgesteld te worden, vereist minimale 
reiniging en behoudt altijd optimale 
printkwaliteit

  Foutloze werking, de eenvoudig te 
plaatsen navulbare cartridges kunnen 
nooit worden verwisseld en zijn 
voorzien van ingebouwde foutcontrole 
voor het maken van codes

  Minder uitvaltijd met Linx PrinterNet, 
een veilige serviceoptie in de cloud, 
waarmee u uw printer bewaakt en 
bedient. U kunt bovendien op afstand 
technische ondersteuning krijgen voor 
het snel oplossen van storingen en advies

Probleemloos
  Minimale interventies door de 
automatische reiniging van de 
printkop, automatische afstelling bij 
veranderende temperatuur en de lange 
vervangingsinterval van het filter 

  Eenvoudig op te stellen door 
stapsgewijze instructies op het scherm 
en eenvoudige opstelling aan uw 
productielijn zodat u snel kunt beginnen 
met coderen

  Intuïtieve gebruikersinterface, een 
kleuren touchscreen met simpele 
pictogrammen en unieke codeselectie 
op basis van uw productafbeeldingen
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Technische specificaties

Linx 10

PRINTKOP ZIJAANZICHT BOVENZIJDE VOORAANZICHT

228 mm

Voor meer informatie neemt u contact op met 
De Koningh Coding & Labeling BV, Geograaf 8, 6921 EW Duiven. 

Telefoon +31 (0)26-741 00 00  E-mail info@dekoningh.nl 
Website www.dekoningh.nl

Linx, Easi-Change®, PrintSync® zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Linx Printing Technologies Ltd. 

© Linx Printing Technologies Ltd 2021.

PRINTSNELHEDEN EN -AFMETINGEN
Afdrukregels: 3
Berichthoogte: 1,8 tot 8,8 mm  
(coderen op karton met printhoogte van 20 mm is 
mogelijk met de optie Verbeterde functies)
Karakterbreedte: 1,7 tot 7,3 mm
Maximumsnelheid: 1 regel 2,66 m/s,  
2 regels 1,54 m/s, 3 regels 0,83 m/s
Maximum aantal tekens per seconde: 700
Maximale berichtlengte: > 1 m
Aanbevolen afstand tussen printkop en substraat: 
12 mm
 
HARDWAREFUNCTIES
Servicemodule Easi-Change®, 
vervangingsinterval tot 18 maanden/4.000 uur
Spoeling van de printkop: handmatig spoelen om 
de circa 1 maand (35 keer starten en stoppen)
Inktcartridges: cartridgesysteem met RFID
Waarschuwing bij laag vloeistofniveau: maximaal 2 
uur tussen de waarschuwing vloeistofniveau 'laag' 
naar 'leeg'
Bedieningshoek: kan maximaal +/- 2 graden 
kantelen terwijl in werking. Ondersteunt printen 
aan boven-, zij- en onderkant. Transport staat 45 
graden toe
Mobiliteit: Gemakkelijk te dragen, lichtgewicht 
ontwerp dat eenvoudig tussen productielijnen 
verplaatst kan worden
Display: zeer helder 7 inch full colour touchscreen 
met achtergrondverlichting en met een sterke 
solventbestendige polymeerafscherming
Waarschuwingen: Geluidindicator als er 
fouten optreden en schermalarmering als 
schermbeveiliging
Tandwielpomp: Duurzaam zonder onderhoud
Langdurig uitschakelen: mogelijk tot maximaal 4 
weken zonder spoelen of draineren van de printer
 
SOFTWAREFUNCTIES
Stapsgewijs berichten maken en bewerken
Met één druk op de knop printen, pauzeren en 
uitschakelen
Met wachtwoord beschermde functies en 
aangepaste profielen voor een veilige, 
storingsvrije werking
Selectie van opdracht met behulp van echte 
productafbeeldingen
Hulp en diagnose op het scherm
Real-time voorbeeld van een bericht

Instructies op het scherm om servicemodule te 
wijzigen, inkt en solvent bij te vullen en andere 
functies.
31 talen
PrintSync® automatische selectie van lettertype 
en berichtindeling op basis van de geselecteerde 
berichtstijl en de snelheid van de productielijn
Eenvoudige wizard voor het instellen van de 
lijnsnelheid en encoder voor installatie aan 
nieuwe productielijnen
Toetsenbord op het scherm
USB-aansluiting voor het opslaan, kopiëren en 
terughalen van berichten en printerinstellingen
 
MOGELIJKHEDEN VOOR HET PRINTEN 
VAN BERICHTEN
Tekst, symbolen en getallen
Vetgedrukte karakters (tot 10 maal)
Tekst in hoofdletters en kleine letters
Gedraaide tekens (verticaal)
Variabele karakterhoogte en -breedte
Berichtselectie met productafbeelding
Afbeeldingen en logo’s kunnen in de printer 
worden geïmporteerd als bitmapbestanden via de 
USB-poort
Automatische indeling voor het afdrukken van 
datum en tijd (met behulp van de interne klok van 
de printer)
Opeenvolgende nummering, vooruit en achteruit 
tellen, variabele intervallen
Automatische functie voor datum vooruit. U kunt 
seconden, minuten of uren bij de huidige tijd 
optellen of dagen, weken en maanden bij de 
huidige datum
Aantal opgeslagen berichten: tot 1.000 berichten 
kunnen worden opgeslagen in het interne 
printergeheugen (afhankelijk van berichtinhoud). 
Meer berichten kunnen op een USB-stick worden 
opgeslagen
Barcodes afdrukken met de optie Verbeterde 
functies (ITF 2 van 5, Code 39, Code 128, EAN 
13, EAN 8, UPCA, Pharmacode, Datamatrix, 
QR-code)
 
KENMERKEN PRINTKOP
Spuitmondgrootte: 62 μm
Slang: Flexibele en duurzame slang met twee 
buizen, bestand tegen solvent
Printkop: Mk 13. Roestvrijstalen printkophuls 
(te gebruiken voor magnetische en  
niet-magnetische transportbanden)

INKTASSORTIMENT
Linx zwarte inkt 1240, sneldrogend  
(op MEK-basis)
Linx zwarte inkt L101 (MEK-vrij)
 
AANSLUITINGEN/INTERFACES
Productdetector 
Externe alarmuitgang van 24 volt
Optionele encoder 
USB-poort voor back-uppen en herstellen van  
bericht- en printerinstellingen, Remote 
Communications Interface (RCI, met de optie 
Verbeterde functies) en wifiverbinding voor Linx 
PrinterNet
 
ACCESSOIRES/OPTIES
Een bevestigingssteun voor de transportband
Hengsel en printkophouder zijn beschikbare 
fabrieksopties
De optie Verbeterde functies omvat het 
afdrukken van barcodes, software voor Remote 
Communications Interface (RCI) en printformaten 
voor het coderen op karton
 
FYSIEKE KENMERKEN
Behuizing: roestvrij staal
IP-milieubeschermingsclassificatie: IP55
Bevestigingsopties: Bevestiging aan de 
transportband, verrijdbare onderzetkast met Linx 
10 adapter, bank of tafel
Bedrijfstemperatuurbereik: 5 - 45 °C
Vochtigheidsbereik (relatieve luchtvochtigheid,  
niet-condenserend): 10 - 90%
Externe stroomvoorziening: 100-230V, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 32 W (normaal tijdens het 
printen)
Gewicht (inclusief vloeistoffen en printkop): 11 kg
Slang: 1,3 m
Opbergen van slang: eenvoudig vastzetten  
op de printer tijdens transport
Hengsel: optioneel
 
KEURMERKEN
• CE    • EAC    • UL    • CAN/CSA    • FCC
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