
Koenig & Bauer CodingKoenig & Bauer Coding

Paszport roślin
łatwa & szybka
realizacja.realizacja.



Drukowanie Paszportu
   Roślin bezpośrednio na
doniczkach lub tacach.

Przyjazny dla użytkownika. Łatwy. Wydajny. 

 • Łatwa integracja z linią produkcyjną
 • Optymalny stosunek ceny do wydajności 
 • Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej IP65
 • Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Niskie koszty eksploatacji



Przy pomocy jakiego urządzenia mogę 
wydrukować paszport roślin?

Rodzaj i materiał produktu określają, które 
opcje są odpowiednie.

Każda z technik znakowania ma zalety - 
wybór zależy od docelowego zastosowania.

Technologia ciągłego druku atramentego 
(CIJ) są odpowiednie do bezpośredniego 
drukowania na doniczkach, tackach itp.

.

Systemy atramentowe DOD są odpowiednie 
do znakowania kart magazynowych, etykiet 
roślinnych i tabliczek (tekturowych), które 
można umieścić w otworze opakowania, ale 
także do bezpośredniego drukowania na 
kartonie.

Systemy termotransferowe są odpowiednie 
do nanoszenia oznaczeń na foliach.

Za pomocą rozwiązania offline 
udaFORMAXX można w prosty i szybki 
sposób wydrukować w trybie offline paszport 
roślin na produktach plano, takich jak karty 
magazynowe, etykiety roślinne i tabliczki 
(tekturowe).

.

Jak powinien wyglądać paszport roślin?

Określono stały format z następującymi 
elementami:

• w lewym górnym rogu: flaga UE
   (kolorowa lub czarno-biała)

• w prawym górnym rogu: napis
   „Paszport roślin“

• „A“ + nazwa botaniczna

• „B“ + kod ISO państwa członkowskiego,
   myślnik, numer fitosanitarny numer
   rejestracyjny (9 cyfr)

• „C“ + kod identyfikacyjny

• „D“ + kod ISO kraj pochodzenia/produkcji

Jest wiele opcji kształtu i rozmiaru wydruku, 
więc możesz wybrać rozmiar, który najlepiej 
pasuje do Twojej doniczki. Obszary z literami 
A, B, C i D muszą być czytelne.

Warunkiem koniecznym jest, aby paszport 
rośliny był wyraźny i widoczny na pierwszy 
rzut oka.



Fragmenty tekstu oraz ilustracje mogą być wykor-

zystywane tylko za zgodą firmy Koenig & Bauer 

Coding GmbH. Na ilustrac-jach może być pokazane 

wyposażenie dodatkowe, które nie jest zawarte w 

systemie oferowanym w cenie podstawowej. 

Zastrzega się możliwość wprowadza-nia zmian 

technicznych i konstrukcyjnych.
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