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Етикетиращи машини STS

Бърза и лесна настройка

Лепене на един или два етикета

Стартиране с бутон или външен педал
Ултразвуков сензор за етикети 
(отчита разнообразни етикети)
- с неправилни форми, прозрачни, метализирани и светлоотразяващи,
 многокомпонентни етикети 

STS 810
Плоски съдове и неправилни форми

STS 808
Цилиндрични съдове

STS 816
Пликове

СЪД

ЕТИКЕТ

STS 808

STS 810

STS 816

Диаметър Дължина Широчина Височина

15-160 мм 30-240 мм

120-350 мм 80-250 мм

до 200 мм

STS 808

STS 810

STS 816

Диаметър Диаметър Дължина Широчина
Ролка Шпула

до 200 мм

до 200 мм

до 200 мм

76 мм

76 мм

76 мм

25-500 мм 25-150 мм

25-210 мм 25-120 мм

25-300 мм 25-230 мм

STS 808

STS 810

STS 816

Производителност Цена

до 800 бр/час

до 900 бр/час

до 900 бр/час

2500 лв

4300 лв

3700 лв

без ДДС

 Компактни полуавтоматични Етикетиращи машини за лепене 
на ролкови етикети върху цилиндрични обекти с възможност за 
поставяне, както на един, така и на два етикета - лице и гръб.
 Посоченото бързодействие на машините е ориентировъчно. 
То зависи от бързината на оператора, дължината на етикета и 
размера на съда.
 Етикетите трябва да бъдат отпечатани на ролка, като посоката 
им трябва да бъде съобразена с положението на съда при лепене.  

Модел

Модел

Модел
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https://bit.ly/3sSTiQV
https://bit.ly/374KFuc
https://bit.ly/3IZmyev
https://bit.ly/3sWUi6V


Маркиращ модул за етикети STS 815

 Маркиращият модул STS 815 е предназначен за печат на баркод, партида, дата на 
производство/годност, текст, лого и друга променлива информация.
 Машината работи в синхронизация с всяка една от Етикетиращите машини STS.
 Вложеният мастиленоструен принтер отпечатва зададените данни в един цвят с бързосъхнещо 
мастило, като предлага редица възможности и настройки. Възможно е закупуването и на допълнителни 
касети в други цветове - бяло, оранжево, синьо, зелено, червено, жълто. 
Стартирането на печата става посредством стартирането на Етикетиращата машина - докато тя залепва 
етикета, принтерът отпечатва върху следващ етикет. 
 Допълнително предимство е автоматизираната стойка за навиване на отпадъчната лента, образуваща 
се след лепенето на етикетите.

 

Диаметър на шпула

76 мм

Широчина на етикет

до 150 мм

Цена
без ДДС

2600 лв

Тъчскрийн Икономично
мастило Импорт на

данни

Разнообразни елементи за печат

Диаметър на ролка  

до 200 мм
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https://bit.ly/3HQ1s0J


Дозиращи машини STS

 
 Налични са в две серии:
    за течности с нисък вискозитет - подходящи за 
дозиране на продукти като зехтин, олио, вода, вино, 
етерични масла и води и други подобни продукти.
   за течности с висок вискозитет - подходящи за 
дозиране на гъсти течности като кремообразни и 
шампоанообразни продукти.
 Дозирането се извършва чрез настройване на два 
параметъра - скорост на помпата и време на дозиране, 
като чрез установяване на правилното съотношение 
между тях, се постига определено количество. 
Стойностите могат да бъдат запаметени в 9 програми, 
осигурявайки бърз достъп до продукта и/или обема, с 
който желаете да работите.
 Машините могат да работят в два режима 
     Single (Единичен) - дозиране с еднократно натискане 
на външен стартов педал.
      Continuous (Продължителен) - с еднократно натискане 
на външния педал започва процеса по пълнене, след 
което следва зададено от оператора време за пауза и 
отново започва пълнене. Работата продължава в тази 
последователност до излизане от режима.

 Стойката за пълнене на всеки модел е раздвижна, осигуряваща висока степен на 
свобода за дозиране на продукти в съдове с различна височина.

   За предотвартяване на прокапване, машините за редки течности са оборудвани с 
възвратен клапан, а моделите за гъсти течности разполагат с функцията  “Обратен ход на 
помпата”.

Машините са полуавтоматични, изработени от хром-никел, и са 
предназначени за дозиране на чисти течности. 

Модел

STS 809

STS 811G

STS 812

STS 811G

Температура на продукта

10 - 55 °C

10 - 80 °C

10 - 55 °C

10 - 80 °C

Продукт

Рядък

Гъст

Рядък

Гъст

Помпа

Мембранна

Зъбна

Мембранна

Зъбна

Цена
без ДДС

750 лв

750 лв

1100 лв

1350 лв

Капацитет

3.2 л/мин

2 л/мин

10 л/мин

10 л/мин
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https://bit.ly/3HXDsZL
https://bit.ly/3Cp8vwm
https://bit.ly/3I2nU7e
https://bit.ly/3HPfRdP
https://bit.ly/3sUyw3r


 “ДИКТЕХ” ООД е официален представител на 
немската фирма Filling Evolution, предлагаща разнообразна 
гама от машини за презицно дозиране с високо 
бързодействие при големи количества и успешно дозиране 
на гъсти продукти. 

Дозиращи машини FILLOGY
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 МАШИНИТЕ СА:
     Ръчно изработени
   Функционални и компактни - възможно е преобразуването 
в друг модел чрез допълнително закупуване на друга помпа 
и/или комплект за пълнене
    Корпусът е от неръждаема стомана
    Лесни за работа и поддръжка

 MОГАТ ДА ПЪЛНЯТ:
   Продукти от течности до гъсти кремове с частици до 7 мм
   Пенливи, химически агресивни или горещи продукти
   Продукти с абразивни частици
   Много малки количества
   Продукти с температура от 2 до 95 ° C

 ПРЕДИМСТВА:
    Обратно засмукване срещу изтичане след пълнене    
    Функция срещу разпенване и/или преливане
    Лесен достъп до помпа и маркучи 
    Допълнителни аксесоари - комплекти за пълнене, 
маркучи, въртящи маси, калъп за съдове, отвеждащи 
стойки и различни дюзи за пълнене.

https://bit.ly/3HXDsZL


Модел Помпа ЦенаПродукт СкоростРазфасовка Комплект
без ДДС

Chunky S

Chunky М

Chunky L

Гъст с парченца
до 7 мм

Гъст 
Трудно течлив

с парченца
до 2 мм

Течлив
 с парченца

до 2 мм

50 - 2000 мл

100 - 500 мл

Центробежна

Фуния 14 л

Фуния 5 л

Фуния 14 л

5 л/мин

5 л/мин

5 л/мин

1 л/мин

2 л/мин

9 924 лв 

Маркуч 19 мм

Маркуч 19 мм

Маркуч 25 мм

Маркуч 14 мм

Маркуч 19 мм

Маркуч 
1.6 - 8 мм

Маркуч 25 мм

10 060 лв

9 336 лв

Creamy S

Creamy L

до 100 мл
Зъбна

Зъбна

Зъбна

Зъбна

Съд с капак 3 л

Съд с капак 10 л

9 822 лв

10 л/мин 9 541 лв

Flowable S

Flowable M

Flowable L

Flowable XL

Liquid XS

Liquid S

Liquid М

до 100 мл

до 200 мл

50 - 2000 мл

50 - 5000 мл

8 821 лв

6.5 л/мин 9 830 лв 

14 л/мин 9 683 лв

12 л/мин 9 512 лв

Течен

2 - 500 мл

100 - 2000 мл

над 2000 мл

Перисталтична 175 мл -  
 3.3 л/мин

9 908 лв

9 л/мин 9 076 лв

17 л/мин 9 941 лв

ПРИМЕРНИ ПРОДУКТИ: 

Fillogy CHUNKY

Fillogy CREAMY

Fillogy FLOWABLE

Fillogy LIQUID

йогурт с парченца плод, мармалад, песто, конфитюр и др. 

котидж сирене, извара, тахан, гъсти козметични кремове и др. 

сосове, пюрета, кетчуп, горчица, течливи козметични кремове и др. 

вода, олио, парфюм, течност за цигари и др. 

Дозиращи машини FILLOGY
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https://bit.ly/3HXDsZL
https://bit.ly/3Kyhdvf
https://bit.ly/3pQeC7U
https://bit.ly/3MxLEU1
https://bit.ly/3MCkmvA
https://bit.ly/3pRAf7P
https://bit.ly/3Mz9EpO
https://bit.ly/3pQeHbI
https://bit.ly/3tAujkw
https://bit.ly/3tKXame
https://bit.ly/3KwXHPQ
https://bit.ly/3sWwSyA
https://bit.ly/3HZPqSC


Дозираща машина за мед Nassenheider

 Серията Nassenheider започва с базовия модел Nas-
senheider Fill up 2, който е интересен за
пчеларите с повече от десет пчелни семейства. Медът се 
засмуква от контейнера за мед чрез
маркуч (ø 40 mm) и възвратен клапан, след което се дозира 
директно в буркана, без риск от прокапване и цапане на 
съда.
 Машината е оборудвана със зъбна помпа 
(изработена от стомана, полиетилен терефталат и силикон), 
а в зависимост от диаметъра на съда и плътността на меда, 
можете да избирате от няколко включени дюзи за пълнене.
 Подходяща е за дозиране на всякакъв вид мед при 
температура от 15 до 40°C, като може да избирате измежду 
предварително зададени количества или да програмирате 
собствени такива.
 Машината се стартира посредством бутон, като има 
опция и за педал. Освен това има възможност да направи 
меда кремообразен чрез неколкократни преминавания 
през машината. 
 Необходимите аксесоари и дюзи са включени в 
комплекта.
 Дозаторът е изцяло сертифициран за 
хранително-вкусовата промишленост.

Помпа

Зъбна

Пълнещ комплект

Маркуч 40 мм

Скорост

420 кг/час

Количество на дозиране
със стъпка 1 гр

5 гр - 35.5 кг

Tочност

+/- 1-2 гр

Цена
без ДДС

5000 лв
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https://bit.ly/3hRuzGI
https://bit.ly/3hRuzGI


Дозираща машина за мед Nassenheider

Допълнителни аксесоари

 Nassenheider Honey 65 или Nassenheider 
Honey 100 се състои от машина за бутилиране 
на мед Nassenheider Fill up 2 и въртяща се маса 
с диаметър 65 см или 100 см.
 В комплекта е включен капацитивен 
датчик, сработващ на стъклени или метални 
съдове с диаметър от 30 мм.
 При по-малък диаметър е необходим 
допълнителен оптичен датчик, който може 
засича буркани от различни материали.
 По-малката маса е подходяща за 
по-малки буркани от 30 до 500 гр, а 
по-голямата - за съдове от 30 гр до 1 кг.

Въртящи маси

Оборудване за дозиране на пчелно млечице „Royal”:

Nassenheider Honey 65 (ø 65 см) Nassenheider Honey 100 (ø 100 см)

Цена
без ДДС

8510 лв

Цена
без ДДС

2230 лв

Цена
без ДДС

2 600 лв

Цена
без ДДС

13 075 лв

 Подходящ за микродозиране на 
пчелно млечице и/или други сходни 
продукти в разфасовки от 2-25 мл при обем 
на пълнене - 330 мл/мин.    
 Комплектът „ RoyaI” се състои от:
    •  зъбна помпа
    • фуния с капак от 5 l
    • дюзи Ø 10 мм (дължина 50 мм)
    • Ø 6 мм ( дължина 50 мм)
    • Ø 4 мм (дължина 50 мм)
    • клинова дюза Ø 10 мм, твърда

 Машината Nassenheider Fill up 2 може 
лесно да бъде дооборудвана с комплект за 
пълнене на разтвор на прополис или 
медовина.
 Комплектът „PropoIis“ се състои от 
следните компоненти:
    • скоростна кутия
    • глава на помпа М 
    • маркуч с диаметър 3.2 мм за прополис
    • маркуч с диаметър 6.4 мм за медовина

+ Nassenheider Fill up 2 = 

+ Nassenheider Fill up 2 = 

Оборудване за дозиране на прополис и медовина „Propolis”:
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https://bit.ly/3hRuzGI


Цветни принтери за етикети Afinia 

 “ДИКТЕХ” ООД е оторизиран дистрибутор на 
продуктите на американската компания Afinia Label и 
тяхната богата гама от Цветни принтери за етикети и 
довършителни машини, подходящи както за малки, така и 
за средни предприятия.
 Сред портфолиото може да откриете решение, 
отговарящо на Вашите нужди от различни обеми на 
потребление, качество и цена за печат на етикет.
 Преобладаваща част от принтерите работят с 
мастиленоструйна технология с подвижна (InkJet) или 
статична (Memjet) печатаща глава. Изключение прави 
моделът LT5C, който е с LED метод на печат и допълнителен 
5-ти бял цвят.
 Предлагаме модел, работещ с два вида мастила. Той 
е сертифициран за производство и на етикети, съвместими 
с BS 5609 и GHS (Глобална Хармонизирана Система), което 
помага на производителите на химически продукти да 
спазват изискванията за опаковане и транспортиране. Така 
можете да си осигурите пълноцветен отпечатък, устойчив 
на абразия, влага и UV лъчи.
 Някои от принтерите имат възможност за печат с 
водоустойчиви мастила.  Такива етикети са значително 
по-издръжливи на продължително излагане на влага в 
сравнение с конвенционалните мастиленоструйни етикети 
на базата на багрила. Това прави Plus  моделите идеални за 
приложения като охладени напитки, храни, химически или 
фармацевтични продукти.

Без изискване за минимални тиражи и изчакване 
на срокове за изпълнение
                    
Печат на професионално изглеждащи етикети 
при поискване

Гъвкавост при промяна на съдържанието и 
дизайна

Постигане на различни ценови резултати в 
зависимост от избрания модел принтер

8

https://bit.ly/3vO5lkA
https://bit.ly/3pLDnSE
https://bit.ly/3IRQ4CW
https://bit.ly/3tErmzK


Цветни принтери за етикети Afinia 
Принтери за малки и средни обеми етикети 

Технология
 на печат

Обем етикети

Резолюция

Разход
 на печат

Мастилени
касети

Скорост 
на печат

Шриочина
 на печат

Диаметър ролка

Диаметър шпула

Цена принтер
без ДДС

Широчина етикет

Процеп 
между етикети

Цена мастило
без ДДС

Цена навивачка
без ДДС

L301

HP Thermal
 Inkjet

4800 x 1200 dpi

1 000 – 2 500 
етикета/месец

Ниска
46 мм/сек

1 Черна (29.1 мл) пигмент
1 Цветна - CMY (22.5 мл) багрилнa

Висок

44.5 мм. – 152.4 мм

76 мм

до 152 мм

50.8 мм – 152.4 мм

3.0 мм – 8.0 мм

2 342 лв

88 лв/бр

882 лв

L502

Memjet Waterfall 
Printhead Technology

до 4800 dpi

2 500 – 20 000+
етикета/месец

Ниска
132 мм/сек

Багрилни или пигментни
1 Черна (78.4 мл)

3 Цветни CMY (26 мл)   

Среден

25.4 мм. – 215.9 мм

76 мм

до 203 мм

25.4 мм – 219 мм

3.0 мм – 8.0 мм

4 890 лв

Черна касета - 127 лв/бр
Цветна касета - 45 лв/бр

1 225 лв

L701

Memjet Waterfall 
Printhead Technology

1600 × 1600 dpi

2 500 – 20 000+
етикета/месец

Висока
до 203 мм/сек

Багрилни или водоустойчиви
 5 касети CMYKK (150 мл) 

 

Нисък

до 216 мм

76 мм

до 152 мм

50.8 мм - 216 мм

3.0 мм – 8.0 мм

8722 лв

343 лв/бр

1 225 лв
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https://bit.ly/3vO5lkA
https://bit.ly/3IRQ4CW
https://bit.ly/3IW6Yk3
https://bit.ly/3HVNRFd


Цветни принтери за етикети Afinia 
Индустриални принтери за големи обеми етикети 

Технология
 на печат

Обем етикети

Резолюция

Разход
 на печат

Мастилени
касети

Скорост 
на печат

Шриочина
 на печат

Диаметър ролка

Диаметър шпула

Цена принтер
без ДДС

Широчина етикет

Процеп 
между етикети

Цена мастило
без ДДС

Цена навивачка
без ДДС

L801

1600 x 1600 dpi

5 000 – 70 000+ 
етикета/месец

Висока
до 305 мм/сек

Багрилни или водоустойчиви
5 касети CMYКК (250) мл

Изключително
нисък

до 216 мм

76 мм

до 203 мм

50.8 мм - 216 мм

3.0 мм – 8.0 мм

13 318 лв

382 лв/бр
402 лв/бр (водоустойчиво)

2 254 лв

Memjet Waterfall 
Printhead Technology

Memjet Waterfall 
Printhead Technology

1600 x 1600 dpi

5 000 – 100 000+
етикета/месец

Висока
до 305 мм/сек

Багрилни или водоустойчиви
5 касети CMYКК (250) мл

Изключително
нисък

до 216 мм

76 мм

до 203 мм

50.8 мм - 216 мм

3.0 мм – 8.0 мм

18 130 лв

333 лв/бр

2 254 лв
1 764 лв (Развиващ модул)

L901

LED 
Electrophotographic

1200 × 1200 dpi

2 000 – 25 000+
етикета/месец

Средна
до 154 мм/сек

Тонер
CMYK + White

 

Среден

до 125.7 мм

76 мм

до 203 мм

25.4 мм - 130 мм

3.0 мм – 8.0 мм

21 550 лв

333 лв/бр
470 лв/бр (Бяло)

2107 лв

LT5C
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https://bit.ly/3vO5lkA
https://bit.ly/3pLDnSE
https://bit.ly/3vS7iMT
https://bit.ly/3vQYO8B


Довършителни машини Afinia
 Създайте готови ролки от изрязани и ламинирани 
етикети. С цифровите преси и плотери на Afinia може да 
покриете редица нужди от изрязване, цепене, ламиниране, 
пренавиване до създаване на разнообразни променливи 
форми на етикети.
 По този начин може да използвате пълната широчина 
на печат на своя принтер, да съчетавате няколко дизайна с 
обща дължина, да направите етикетите си още по-устойчиви 
на влага и UV лъчи и да експериментирате с различни 
креативни дизайни.

Плотери

Цепещи и пренавиващи машини (Слитери)

Диаметър Шпула

Диаметър Ролка

Широчина медия

Широчина цепене

Скорост

Цена
без ДДС

Премахване 
на матрица

Диаметър Шпула

Диаметър Ролка

Широчина медия

Широчина цепене

Скорост

Цена
без ДДС

Широчина изрязване

Дължина на етикета

Премахване 
на матрица

Ламиниране

DLF-140S

76 мм

до 200 мм

110 - 140 мм

мин. 19 мм

макс. 122 мм

1 - 300 мм

600 мм/сек

20 423 лв

SMR-100

76 мм

до 250 мм

до 225 мм

мин. 22 мм

60 м/мин

7 154 лв

SR100

76 мм

до 250 мм

до 220 мм

мин. 22 мм

13 м/мин 

3 136 лв

DLF-220S

76 мм

до 200 мм

110 - 225 мм

мин. 19 мм

макс. 200 мм

1 - 300 мм

600 мм/сек

31 879 лв 11

https://bit.ly/362lyrm
https://bit.ly/362lyrm
https://bit.ly/3HUnS11
https://bit.ly/3HUnS11
https://bit.ly/3tErmzK
https://bit.ly/3tErmzK
https://bit.ly/34uddfU


Специализирани принтери Afinia

 Пресата за печат на гъвкави опаковки FP-230 е 
революция в производството на опаковъчни ролки. 
Впечатляващо компактна и лесна за работа, тя ви 
позволява да създавате своя собствена 
висококачествена, пълноцветна гъвкава опаковка, като  
печатате и ламинирате с лекота и винаги, когато ви е 
необходимо. 

 Без минимални количества за печат и нужда от 
съхранение на готови опаковки.

   Машината е идеална за малки и средни обеми, 
както и за бизнеси с разнообразни дизайни и 
променлива информация. 

 В машината е вграден принтер L901 Plus, за да 
възпроизвежда живи и пълноцветни разпечатки с 
водоустойчиви мастила върху ролки, одобрени за 
опаковане на храни. 

  Допълнителният завършващ ламинатен слой 
гарантира още по-голяма издръжливост на опаковката 
при влага и UV лъчи.

Преса за гъвкави опаковки FP-230

Резолюция до 1600 dpi

Съответства на европейските 
изисквания за опаковане

Производителност от 18м/мин

Лесна промяна в данните

Без минимални количества за 
поръчка

Изключително нисък разход на печат 

Диаметър Шпула

76 мм 

Диаметър Ролка

254 мм

Ширина Ролка

до 230 мм

Ширина Печат

до 216 мм

Резолюция

1600 dpi

Скорост

до 305 мм/сек

Ламиниране

Цена
без ДДС

35 270 лв

Цена мастило
без ДДС

333 лв

Мастилени касети

Багрилни 
5 касети CMYКК (250) мл

12



Специализирани принтери Afinia

 Пълноцветният печат върху пликове, картони, кутии и други мастиленоструйни материали с 
дебелина до 10 мм и дължина до 1016 мм е вече реална възможност с Принтера за печат на пликове 
и опаковки CP950.

 Използваната технология на печат е Memjet със стационарна печатаща глава, което гарантира 
бързина, качество и по-дълъг живот на една от най-важните части в принтиращите устройства.

 Пълноцветният печат, предлаган от CP950, е съчетан с висока скорост, влагоустойчивост на 
изображенията и икономичност, благодарение на касетите с голям капацитет от мастило (250 мл), 
осигуряващи ултра ниска цена за печат.

 Към машината се предлага и конвейерна система, която събира отпечатаните опаковки на 
купчина или ги спуска в дълбок съд.

 Използваните Watershield мастила са значително по-устойчиви на ефектите от продължително 
излагане на влага от конвенционалните мастиленоструйни мастила на базата на багрила. Това прави 
CP950 Plus идеален за приложения, които могат да влязат в пряк контакт с влага.

Принтер за пликове и опаковки CP950

Капацитет фийдър

Технология на печат Резолюция Скорост Мастилени касети

Разход на печат Дължина плик Дебелина плик

Memjet Waterfall 
Printhead Technology

1600 x 1600 dpi 350 000
 плика A4/мес

Висока
до 305 мм/сек

Багрилни/Водоустойчиви
5 касети CMYКК (250) мл

Изключително
 нисък

до 222.8 мм (шир)
до 1143 мм (дъл) 

76 мм – 266.7 мм 107 мм – 362 мм 0.1 мм – 10 мм 

Цена Цена мастило

33 310 лв 333 лв/бр

до 750
плика формат # 10 

Размер на печат Широчина плик

Обем

без ДДС без ДДС

* Плик с формат # 10 е с размери 104.7 x 241.3 мм

Резолюция до 1600 dpi

Дебелина на опаковката до 10 мм

до 8000 плика формат # 10/час

Възможност за печат с водоустойчиви
 мастила

Лесна промяна в данните

Без минимални количества за 
поръчка
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Баркод принтери за етикети GoDEX
 “ДИКТЕХ” ООД е официален представител на GoDEX 
- инжинерингова компания, специализирана в 
проектирането и производството на термодиректни и 
термотрансферни принтери.
 Баркод систематизацията е важен компонент за 
воденето на отчетлив, класифициран и модерен бизнес. С 
нея мониторингът на движението на стоките, тяхното 
сортиране и експедиция може да е постигната цел.
 Затова баркод принтерите вече са едно необходимо 
допълнение към стандартното печатащо оборудване, 
предоставяйки възможност за генериране на 
самозалепващи етикети, необходими за организиране на 
инвентара, добавяне на съдържание и допълнителна 
информация за продукта, отпечатване на товарителници и 
етикети за кашони при изпращане и др. 
 Технологиите за печат са термо-директен върху 
чувствителни на топлина етикети и термо-трансферен чрез 
пренасяне на восък и/или смола върху етикета, което 
прави отпечатъкът издръжлив и устойчив на избледняване 
- гаранция, че усилията ви за организация няма да бъдат 
унищожени с времето.
 Работата с продуктите на GoDEX може да бъде 
улеснена от предлаганите допълнителни аксесоари като 
навиващи системи за ролков печат; външен развиващ 
модул за по-големи ролки етикети; нож за рязане след 
печат и др.
 За по-лесното оформление и създаване на самите 
етикети със закупуването на всеки принтер, получавате 
достъп до безплатен софтуер GoLabel, с който можете да 
визуализирате вашите идеи, импортирате база данни и 
директно да отпечатвате според зададените команди.

Бърза и лесна настройка за работа

Ниска стойност на етикет

Печат при поискване

Издръжливост на отпечатъка 

Размери, резолюция и скорост на 
печат според различните нужди

Безплатен софтуер за дизайн на 
етикети

14

https://bit.ly/3vWVBol


Баркод принтери за етикети GoDEX
Мобилни термодиректни принтери

 С мобилен принтер на GoDEX под ръка отпечатването на етикети става толкова лесно и 
възможно по всяко време.  Принтерите се захранват от литиево-йонна батерия с голям капацитет, 
бронирана и устойчива на вода / прах / удар. Със своя лек дизайн - тези устройства биха се 
превърнали във вашия най-добър уред, с който да посрещнете предизвикателствата на мобилните 
приложения при търговия на дребно или едро /складове и съхранение/, разписки, билети и много 
други.

Лек и удобен дизайн

Устойчивост на вода/прах/удар

Без разход за мастило

Кабелна (RS232 и USB) и 
безжична (Bluetooth и Wi-Fi) връзка

Издръжливост на батерията до 72 ч

203 dpi

203 dpi

Резолюция

48 мм

72 мм

Широчина
на печат

1143 мм

762 мм

Дължина
на печат

/

127 мм/сек

101.6 мм/сек

Скорост
на печатМодел Опция 

LCD дисплей

MX20

MX30 / MX30i

Цена
v

576 лв

650 / 709 лв

без ДДС
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https://bit.ly/3vRNEAx
https://bit.ly/3pPMthh
https://bit.ly/3pPMthh
https://bit.ly/3vNaIAx
https://bit.ly/3vNaIAx


Баркод принтери за етикети GoDEX
Настолни термодиректни/термотрансферни принтери

DT Серия

Принтери за етикети без подложка

DT200L / DT200iL

DT230L / DT230iL 

Модел

203 dpi

300 dpi

Резолюция

54 мм

57 мм

Широчина
на печат

120 мм

120 мм

Дължина
на печат Цена

477 / 629 лв

592 / 744 лв

152 мм/сек

102 мм/сек

Скорост
на печат

без ДДС

 В сравнение със стандартните етикети, носителите без 
подложка имат много предимства, произтичащи от факта, че 
няма отпадъци от подложката – около 39% от теглото на 
традиционните етикети са отпадъци.
 Така получавате:
     повече етикети на ролка;
  възможност за печат на с всякаква дължина без да 
съхранявате различни размери етикети
     по-малко отпадък и природосъобразна печатна дейност

203 dpi

203 dpi

203 dpi

203 dpi

Резолюция

203 dpi

54 / 108 мм

108 мм

108 мм

108 мм

Широчина
на печат

54 мм

57 мм

1727 мм

1727 мм

1727 мм

1727 мм

Дължина
на печат

1727 мм

762 мм 

/

/

Цена

391 / 450 лв

372 лв

882 лв

844 лв

633 / 777лв

без ДДС

706 / 800 лв

178 мм/сек

178 мм/сек

127 мм/сек

152 мм/сек

Скорост
на печат

178 мм/сек

127 мм/сек

Модел

DT2x / DT4x

DT200 / DT200i 

DT41

DT4L

DT4C

DT230 / DT230i 300 dpi

Опция 
LCD дисплей

Опция 
LCD дисплей
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https://bit.ly/3sSmBDp
https://bit.ly/3I2q72w
https://bit.ly/3HPigoR
https://bit.ly/3IVWGA9
https://bit.ly/3sUtMLp
https://bit.ly/3pQwcbL
https://bit.ly/3MAjiIR


Баркод принтери за етикети GoDEX
Настолни термодиректни/термотрансферни принтери

G Серия

Настолни термодиректни/термотрансферни принтери
RT Серия

203 dpi

300 dpi

Резолюция

108 мм

105.7 мм

Широчина
на печат

1727 мм

762 мм

Дължина
на печат

Опция
LCD дисплейМодел

G500 / GE300

G530 / GE330

Цена

467 / 486 лв

709 / 612 лв

без ДДС

127 мм/сек

102 мм/сек

Скорост
на печат

Опция
LCD дисплей

203 dpi

300 dpi

Резолюция

203 dpi

300 dpi

300 dpi

600 dpi

54 мм

57 мм

Широчина
на печат

108 мм

105.7 мм

105.7 мм

105.7 мм

1727 мм

762 мм

Дължина
на печат

1727 мм

762 мм

762 мм

381 мм

RT200 / RT200i 

RT230 / RT230i 

Модел

RT700 / RT700i

RT730 / RT730i

RT833i

RT863i

127 / 178 мм/сек

102 / 127 мм/сек

Скорост
на печат

127 / 178 мм/сек

127 / 127 мм/сек

127 мм/сек

76 мм/сек

Цена

453 / 595 лв

523 / 666 лв

без ДДС

597 / 829 лв

755 / 988 лв

1105 лв

1318 лв 17

https://bit.ly/3pPvGep
https://bit.ly/3sTntHM
https://bit.ly/3pQwb7H
https://bit.ly/34qkihm
https://bit.ly/3HUs0hE
https://bit.ly/3IRS7qC
https://bit.ly/3tH3NX1
https://bit.ly/3vQ77la
https://bit.ly/3sSmBDp


Баркод принтери за етикети GoDEX
Индустриални термодиректни/термотрансферни принтери

ZX Серия

203 dpi

300 dpi

Резолюция

203 dpi

203 dpi

300 dpi

300 dpi

600 dpi

108 мм

105.7 мм

Широчина
на печат

108 мм

104 мм

105.7 мм

105.7 мм

105.6 мм

108 мм

105 мм

Дължина
на печат

4572 мм

4572 мм

2159 мм

2159 мм

660 мм

/

/

Опция
LCD дисплейМодел

ZX420 / ZX420i

ZX430 / ZX430i

Цена

1069 / 1194лв

1194 / 1318 лв

без ДДС

1668 лв

1810 лв

1953 лв

2095 лв

2367 лв

152 мм/сек

102 мм/сек

Скорост
на печат

254 мм/сек

254 мм/сек

102 мм/сек

356 мм/сек

178 мм/сек

ZX1200i

ZX1300Xi

ZX1200Xi

ZX1300i

ZX1600i

Интуитивен тъч скрийн
за бърз потребителски контрол

Три USB порта,
позволяващи интеграция

 с няколко устройства

Дизайн, подходящ,
както за прецизен, 

така и за голям обем печат
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https://bit.ly/3vRXoLk
https://bit.ly/3pKOBqD
https://bit.ly/3KtPOKR
https://bit.ly/3IZUvLW
https://bit.ly/3hWeT4E


Баркод принтери за етикети GoDEX
Индустриални термодиректни/термотрансферни принтери

EZ Серия

Индустриален термодиректен/термотрансферен принтер
HD Серия

203 dpi

300 dpi

Резолюция

203 dpi

300 dpi

104 мм

104 мм

Широчина
на печат

168 мм

168 мм

2540 мм

1143 мм

Дължина
на печат

1778 мм

762 мм

Опция
LCD дисплейМодел

EZ2250i

EZ2350i

Цена

1346 лв

1506 лв

без ДДС

2763 лв

2948 лв

178 мм/сек

127 мм/сек

Скорост
на печат

178 мм/сек

127 мм/сек

EZ6250i

EZ6350i

HD830i

Модел

300 dpi

Резолюция

219.5 мм

Широчина
на печат

1016 мм

Дължина
на печат Цена

3646 лв102 мм/сек

Скорост
на печат

без ДДС

Опция
LCD дисплей

Изключителна ширина - максимален етикет 254 мм

Включена здрава външна стойка за етикети за ролки с диаметър до 254 мм

Здрав метален корпус и солиден печатен механизъм 19

https://bit.ly/3vRXoLk
https://bit.ly/3HQ4H8p
https://bit.ly/34qakfV
https://bit.ly/3IWnIrn
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