
Esta série é a única impressora multihead de transferência 
térmica (TTO) do mercado. Especialmente concebida para linhas 
de embalagem ou termoformadoras multipista (saquetas, stick 
pack, blister…)

Os equipamentos dispõem de até 8 cabeças de impressão, que 
podem imprimir informação diferente de forma simultânea, em 
alta resolução, e a uma velocidade de até 560 impressões por 
minuto.

É o sistema de impressão mais eficiente para linhas de 
embalagem de várias faixas, tais como, as que se utilizam na 
indústria farmacêutica ou agro-alimentar, em especial em 
sectores como  o café, snack food, solúveis, ou guloseimas.

O equipamento permite imprimir múltiplas linhas de informação, 
com a especial característica de que os dados de cada cabeça de 
impressão podem ser iguais entre si ou diferentes.

A manutenção é muito simples, já que um só rolo de ribbon 
alimenta todas as cabeças e pode substituir-se de forma muito 
fácil desde a parte frontal do equipamento.

A série MLi têm integrada uma função de poupança de ribbon, 
que permite reduzir significativamente o preço por impressão. 
Conta também com um software de design simples de etiquetas 
e um interface intuitivo de controle.

Diferentes opções de controladores adequados ás mais diversas necessidades.

Novo a:touch lite, um controlador de ultima geração, compacto, táctil, intuitivo, rápido, a cores, conectividade 
melhorada, funcionalidades completas. Todos os equipamentos são geridos através do software a:control, 
gratuito em todas as suas versões e compativel com qualquer PC standard.

Dispomos de uma vasta gama de soluções de software para o desenho de impressão de etiquetas.

a:design, um software de desenho próprio, que oferece uma total liberdade em termos de rotulagem dos 
produtos e requisitos de rede.

MLi 620 MLi 820 Mli 1020
MODO Intermitente

FORMATO DE IMPRESSÃO Individual para cada cabeçal

IMPRESSÃO REPETIDA Sim

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 12 pontos/mm (300 dpi)

LONGITUDE MÁXIMA RIBBON 1000 m

IMPRESSÕES POR MINUTO 50 - 70 ( 5 mm de altura)

LARGURA RIBBON 55 mm

VELOCIDADE INTERMITENTE 90-300 mm/s

NÚMERO DE CABEÇAS 7 8 8

ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMA POR 
CABEÇA 53 x 40/90/140

LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 410 mm 610 mm 810 mm

DISTÂNCIA MÍN. ENTRE AS CABEÇAS 60 mm

DIMENSÕES (CxLxA) EN MM 275x273x620 275x273x820 275x273x1020

PESO 43 kg 45 kg 47 kg

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 5-40ºC, humidade 40-90% sem condensação. IP20

CONSUMO Pressão de ar, 1 – 8 bar. 100 - 240VAC, 50 - 60 Hz, max. 20A (100VAC)

CONEXÕES Ethernet e serie

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS Hora, vários formatos validade, contadores, campos variáveis, fórmulas

FONTES Todas as fontes True Type

CÓDIGOS DE BARRAS 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, UPC, EAN8, EAN13, EAN128, ITF, Databar, Databar Truncated/Limited/
Stacked/Omnidirectional, Datamatrix, GS1 - Datamatrix

TIPOS DE SINAIS Erro, Inibição, Ciclo de impressão, Ribbon

TTO SÉRIES
Série MLi Software

Controladores

a:touch Lite a:touch2 NGT Control Unit
DISPONÍVEL PARA SÉRIES XL5000 XL5000, NGT, NGT+, MLi NGT6, NGT8

DIMENÇÕES ECRÃ 7’’ 10,1’’ 5,5”

RESOLUÇÃO 1024x600 píxel 240x128 píxel

DIMENÇÕES (AlxLgxC) 247x135x42 mm 331x196x42 mm 335x141x228 mm

PESO 1,4 kg 2,4 kg 6,6 kg

ETHERNET 10/100/1000 Mbit 100 Mbit

USB 2.0 TIPO A 1

RS232 Um único cabo de conexão, 
para comunicação e fonte de 

alimentação.
5V (máx. 2A)

2 1

ALIMENTAÇÃO 110V-240V, 50/60 Hz 110V-240V, 50/60 Hz

CONSUMO máx. 1.5A máx. 1,7A

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 5/40ºC, humidade relativa no ar 5-90% sem condensação 5/40ºC, humidade relativa no ar 
20-75% sem condensação

Impressoras de 
transferência térmica

Interface simples e intuitivo permite desenhar as imagens de 
impressão de forma rápida e profissional.

Pode criar facilmente imagens complexas e transferi-las 
comodamente para a impressora.

Além disso, as nossas impressoras permitem o uso de outros 
programas de software de modo generalizado em todo o mundo, 
como NiceLabel, sendo compatível com as aplicações industriais 
mais exigentes a nível internacional.
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Uma ampla gama de codificadores de transferência 
térmica (TTO) especialmente indicada para a impressão em 
embalagens flexíveis e  etiquetas.

A impressão, é efetuada diretamente dentro do processo de 
embalamento do produto. As Impressoras são fabricadas 
para integrarem-se facilmente em linhas de  embalamento 
já existentes como enchimento,  embaladoras (verticais 
e horizontais), etiquetadoras, envolvedoras, flowpack, 
termoformadoras, termoseladoras, etc.

Impressoras TTO são acessíveis, autónomas e de fácil 
manuseamento. Disponíveis em três gamas diferentes 
(XL5000, NGT e MLi) para adaptarem-se às diferentes 
necessidades de codificação.

Rolos de ribbon produzidos 
especificamente para impressoras de 
transferência térmica, proporcionando 
uma qualidade excecional incluíndo as 
impressoras de alta velocidade.

Realizadas com diversas combinações 
de ceras e resinas, para conseguir 
uma máxima aderência em múltiplas 
superfícies de impressão.

Destacam-se pela sua durabilidade e 
resistência a arranhões, protegendo a 
cabeça de impressão.

Disponíveis numa grande variedade de 
cores para adaptarem-se às diferentes 
necessidades de codificação.  

Pode imprimir sobre plásticos, papel, alumínio, laminados e etiquetas; marcando o produto, diretamente no 
filme plástico, cartonado, sacos individuais, blisters, filmes, etc.

Permite a impressão de textos fixos e variáveis, dados, códigos barras, datas de validade, logotipos, listagem de 
ingredientes, números de lote, preços, horas de produção, Datamatrix e muito mais.

A nova série XL5000, destaca-se pela sua relação preço / qualidade, 
graças ao seu alto rendimento e baixo custo.

Impressoras com design de hardware e software muito sólidos, de 
uso simples e de fácil manutenção. Oferecem garantia até 5 ano 
sem precedentes.

O seu cabeçal de alta resolução e fontes Unicode é perfeito para 
aplicações standard para a indústria alimentar, codificando datas, 
lotes, códigos ou Datamatrix 2D.

Design muito compacto, para facilitar a sua integração nas linhas de 
embalagem já existentes. Diferentes opções de controladores tácteis 
de fácil manuseameto ou através de um PC standard. 

Totalmente programável e autónomo: Realize o desenho de forma 
simples e personalizada, imprimindo directamente sobre qualquer 
tipo de embalagem flexível, etiquetas, bolsas, etc.

Muito versátil, pode mudar facilmente o modo de impressão, de 
intermitente a contínuo, graças a um kit de conversão. Configurado 
para trabalhar com ribbon in ou out, máximizando a sua 
compatibilidade com os equipamentos já instalados.

Pouco tempo de inactividade graças à grande capacidade do ribbon 
até 900 metros.

ALLEN XL5000

MODO Intermitente e Continuo

FUNCIONAMENTO Esquerda ou Direita

ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMA 
(Intermitente) 53x80 mm

ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMA 
(Continua) 53x300 mm

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO INTER-
MITENTE Mínima: 75 mm/segundo - Máxima: 400 mm/segundo 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO CON-
TÍNUA Mínima: 4,5 m/minuto - Máxima: 24 m/minuto

IMPRESSÕES POR MINUTO 
(Etiqueta 5 mm altura) 450 imp/min (Intermitente) - 250 imp/min (Continuo)

RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 12 pontos/mm (300 dpi)

DIMENÇÕES (AlxLgxC) EM CM 
APROX. 178 × 212 × 246 mm

PESO 8 kg

DIMENSÃO ROLO RIBBON Standard 800 metros. Até 900 metros em função do ribbon

PRESSÃO DE AR 5 bar

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 5-40ºC, humidade 20-75%  sem condensação

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS Tempo real, vários formatos de datas (com intervalos), contador, campos variáveis, fórmulas

FONTES 3 Fontes internas (New Gothic Bold, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Roman), impressão em espelho, até 12 
fontes expansíveis por cliente

CÓDIGOS DE BARRAS 2/5 Interleaved, Code 39, Code 93, Code 128, UPC, EAN8, EAN13, EAN128, ITF14, Databar, Databar Trun-
cated/Limited/Stacked/Omnidirectional, Datamatrix, GS1 - Datamatrix.

TIPOS DE SINAIS Erro, Inibição, Ciclo impressão, Encóder

COMUNICAÇÕES Ethernet, Porta Serie RS232

NGT2+ NGT4+ NGT6 NGT8 NGT6e NGT8e

MODO Intermitente ou Continuo Intermitente

FUNCIONAMENTO Esquerda ou Direita

ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMA 
(Intermitente) 53x75 mm 107x90 mm 160x100 mm 213x100 mm 160x155 mm 213x155 mm

ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMA 
(Continua) 53x1000 mm 107x1000 mm 160x1000 mm 213x1000 mm

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO INTER-
MITENTE

50-600 
mm/seg

50-500 
mm/seg

50-300 
mm/seg

50-250 
mm/seg

50-300 
mm/seg

50-250 
mm/seg

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 
CONTÍNUA 3-35 m/min 3-29 m/min 3-17 m/min 3-14 m/min

IMPRESSÕES POR MINUTO 
(Etiqueta 5 mm altura) 650 550 320 300 320 300

RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 12 pontos/mm (300 dpi)

DIMENÇÕES (AlxLgxC) EM CM 
APROX. 21x20x21 21x20x26 21x20x28 21x20x34 21x26x28 21x26x34

PESO 8 kg 9,5 kg 11,6 kg 14,2 kg 14 kg 15 kg

DIMENSÃO ROLO RIBBON 450 metros 600 metros

PRESSÃO DE AR 1,5-5 bar

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 5-40ºC, humidade 20-75% sem condensação

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS Tempo real, vários formatos de datas (com intervalos), contador, campos variáveis, fórmulas

FONTES 7 Fontes internas (OCRA, OCRB, Gill Bold, Helvetica Medium, Century Gothic, Arial Bold, Arial Medium) 
orientáveis com intervalos de 90º, até 50 fontes expansíveis por cliente

CÓDIGOS DE BARRAS 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN13, EAN128, ITF14,  GS1-128 , GS1-Datama-
trix, Datamatrix (ECC200).

TIPOS DE SINAIS Erro, Inibição, Ciclo de impressão, Nível baixo de ribbon, Fim de ribbon, Reset

COMUNICAÇÕES Ethernet, Porto RS232

Ribbon

Aplicações

Serie XL5000 Série NGT
A série NGT está especialmente desenhada para os ambientes 
industriais mais exigentes. Desenvolvida e fabricada na Alemanha, 
destaca-se por ser um codificador de máxima qualidade.

Caracteriza-se pela sua alta velocidade de impressão e conseqüente 
elevada marcação por minuto. Nenhuma linha de embalamento 
resiste à sua velocidade, e sempre com a mais alta qualidade de 
impressão.

Seu rendimento destaca-se especialmente em formatos e fontes 
de pequenas dimensões, como usado habitualmente para o 
embalamento de produtos farmacêuticos.

A outra característica fundamental é a área de impressão. Permite 
a impressão de grandes quantidades de informação, com uma área 
de até 210 × 155 mm, substituíndo quatro impressoras de largura 
padrão

Conta com uma cabeça de impressão de última tecnologia que 
permite controlar os gastos de cinta e otimizar o seu consumo. Pode 
ser manuseado através de um interface com ecrã tátil, simples e 
intuitivo; ou comodamente através do seu PC e podendo controlar 
até dez impressoras.

Seu design compacto torna-o perfeito para a integração em 
máquinas de embalagem e rotulagem.


