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Descubra o sistema de impressão que sempre pode confiar: 
Desde 1975.

Nos últimos 40 anos, a Hitachi desenvolveu e fabricou impressoras industriais 
de alto desempenho para os mais altos requisitos de codificação. Os requisitos 
de rastreabilidade na indústria de laticínios aumentão constantemente. 
Atualmente, a produção e embalagem de produtos lácteos abrange uma ampla 
variedade de tecnologias e materiais. Administrar toda essa diversidade de 
necessidades nessa indústria é um desafio para as codificadoras tradicionais. 

Para atender a esses requisitos, a Hitachi desenvolveu codificadoras industriais 
com base em dois valores-chave: precisão total e a mais alta fiabilidade do 
mercado.

Fabricamos as nossas impressoras com os mais altos padrões de qualidade 
do mundo, garantindo o máximo de durabilidade em ambientes de produção 
hostis, com alta resistência à lavagem e excelentes resultados em impressões 
transversais com deslocadores lineares.



... simplicidade e flexibilidade?

Mangueira exclusiva de seis metros, reorientável facilmente a 90º. Facilitando sua integração  
na linha de produção e colocação em qualquer ângulo de impressão. Cabeçote de impressão 
de design angular exclusivo que permite aproximar-se do produto e obter uma qualidade de 
marcação ideal. Projetado para trabalhar de forma integrada na comunicação com outros  
equipamentos de rede e sistemas de IoT através de uma ligação Ethernet.

... para reduzir seus custos?

O equipamento Hitachi possui o menor consumo de solventes do mercado e um design  
que permite a substituição individual de cada componente. Diga adeus aos custos ocultos 
associados e minimize o CTO (Custo Total Operativo) do equipamento.

Com o preço inicial do equipamento, oferecemos cálculos de CTO ao longo da vida útil da 
impressora, levando em conta fatores como durabilidade, manutenção preventiva e custos de 
consumo, em função da sua aplicação específica.

... ser sustentável?

Na Hitachi, estamos comprometidos com o meio ambiente. Cada cartucho é projetado  
para aproveitar cada gota de fluido, deixando um recipiente reciclável. Os cartuchos vazios 
permanecem selados após a extração, eliminando assim a possibilidade de possíveis  
derramamentos de solvente. Temos tintas livres de MEK (Metil Etil Cetona) da mais alta  
qualidade.

Está à procura de……

... uma solução de marcação projetada para ambientes exigentes?

A cabine de aço inoxidável com IP65 da série UX permite lavar com água sob pressão e  
detergente industrial, para atender a todas as altas exigências aspectos higiênicos e ambientais 
do setor de laticínios. Cabeça com tratamento anticorrosivo, conferindo excepcional resistência 
em ambientes úmidos ou aplicações que exigem lavagem. Graças ao seu consumo mínimo de 
solvente é um equipamento inodoro, ideal para salas limpas do sector alimentar.
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Nossas soluções de codificação

Impressoras jato de tinta contínua (CIJ)

Codificadora Laser CO2

As impressoras jato de tinta contínuo da Hitachi são conhecidas 
por seu baixo consumo e facilidade de uso. Nossa ampla gama  
de impressoras CIJ inclui modelos de alta velocidade, tintas 
pigmentadas, micro-impressão, bocal duplo e grande carácter.

Permitem a impressão de datas de validade, logotipos, selos  
normativos e de qualidade, códigos de barras, lotes, textos e 
datamatrix, o que torna a nova Série UX a solução perfeita para 
aplicações padrão ou complexas na indústria de laticínios.

Os produtos Hitachi são historicamente reconhecidos por  
serem extremamente confiável em ambientes difíceis. Todos  
os componentes principais do equipamento são de design e  
fabricação próprios, garantindo a máxima qualidade, fiabilidade  
e excelente relação qualidade / preço. É por isso que as  
codificadoras da Hitachi são as únicas no mercado a oferecer 
cinco anos de garantia.

O nosso laser de CO2 oferece alta velocidade de marcação 
com a mais alta qualidade, baixo custo de produção, 
medições compactas e garantia de fiabilidade da Hitachi.

A sua ampla gama de comprimentos de onda, flexibilidade  
de potência e configuração de lentes permite marcações  
ótimas na diversidade de materiais de embalagem para  
produtos lácteos, como papel, papelão, vidro ou plástico.

4



Formatos de embalagem na indústria de lacticínios

Frascos, Caixas, Garrafas, Recipientes assépticos, Plástico rígido, 
lampas laminadas

Latas de metal, recipientes de alumínio, caixas, garrafas de vidro.

Caixas de papelão, Briks, Tetrapacks, Bolsas, Películas,  
Películas retratéis e multipack 
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Com a crescente demanda por rastreabilidade e conectividade na indústria de laticínios, é 
provável que a futura legislação sobre rotulagem de alimentos não seja menos exigente. 
 
A Hitachi está à frente do futuro com o desenvolvimento de impressoras com protocolos  
industriais de padrão aberto e capacidade de IoT. Isso permitirá que os nossos clientes se 
adaptem às tendências futuras, exigencias do consumidor ou regulamentos sem ter que  
investir em novos equipamentos.

Preparando o futuro do sector de lacticinios

Mas como as impressoras industriais podem usar a IoT para reduzir 
custos e maximizar o tempo de atividade?

Qualquer pessoa que trabalhe na fabricação sabe o que 
significa “paragem de linha“. Isso acontece quando uma 
linha de produção é interrompida devido a um incidente 
imprevisto e o dinheiro começa a ser perdido até que os 
sistemas voltem a ficar on-line. 

As linhas de produção atuais estão sob pressão constante 
para minimizar o tempo de inatividade e aumentar as 
taxas de produção. É aqui que a IoT (Internet of Things) 
está fazendo a diferença. 

A tecnologia industrial da IoT está revolucionando os pro-
cessos de fabricação com equipamentos de alta inteligên-
cia que permitem uma planificação mais ágil e dinâmica. 

Os analistas prevêem que as aplicações da IoT para a  
fabricação poderia gerar um valor de US $ 3,7 trilhões  
até 2025, aumentar a produtividade em 25% e reduzir  
o tempo de inatividade até 50%. * Desta forma, as  
impressoras industriais IoT estão atingindo novos níveis 
de eficiência, economia de custos e operabilidade na 
indústria de manufatura.

*Instituto Global McKynsey. A Internet das Coisas: Mapeando o valor além do exagero. 

Junho de 2015. 
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Rede mundial de vendas e serviços

Rede global de vendas e serviços

Procura uma empresa global com quem possa trabalhar localmente? A Hitachi oferece o melhor nos dois sentidos. 
Uma empresa de reputação impecável, perspectiva global e enorme experiência. Seja qual for a sua aplicação, a 
Hitachi tem uma solução semelhante em algum lugar do mundo, cujo conhecimento nos ajudará a realizar o trabalho 
da maneira mais eficaz. 

Também temos a garantia de qualidade da Hitachi em termos de integração mecânica, projeto CAD 3D, diagramas 
elétricos, circuitos e documentação técnica.

Todas essas grandes vantagens que uma multinacional traz, geralmente tem como contrapartida não ter um rela-
cionamento próximo e ágil com o cliente. É por isso que trabalhamos com uma rede de distribuidores nacionais de 
primeira classe que fornecem um grande conhecimento local do setor e um serviço rápido e próximo, adaptado às 
suas necessidades específicas. 

Conhecimento global e tratamento especializado: A chave para o sucesso.

Fiabilidade

Flexibilidade

Simplicidade

Qualidade
Experiência

Design

Velocidade

Confiança

Eficiência

Precisão
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Escritórios de vendas

Todos os nomes de empresas e produtos contidos neste folheto  
são propriedade das respectivas empresas.

Siga-nos

Oficina central

Japão

América

Ásia

China

Europa

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Telefone: +81 3 3258 1111 
www.hitachi-ies.co.jp
info@hitachi-ds.com

Hitachi America, Ltd.
Telefone: +1 866 583 0048 
www.hitachi-america.us/ijp   
inkjet-printers@hal.hitachi.com

Hitachi Asia Ltd.
Telefone: +65 6305 7400 
www.hitachi.com.sg

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Telefone: +86 21 5489 2378
www.hitachi.com.cn

Hitachi Europe GmbH
Telefone: +49  211 5283 0 
www.hitachi-industrial.eu
info@hitachi-ds.com

Oceania
Hitachi Australia Pty Ltd.
Telefone: +61 2 9888 4100 
www.hitachi.com.au

Distribuidor Oficial em Portugal
Trebol group providers, Portugal Unipessoal Lda
Praceta Maria Lamas, N°10, Atelier
2695-060 Bobadela, Loures
Tel: +351 218 091 554
info@trebolgroup.pt
www.trebolgroup.pt


