Van profs voor profs
Continuous inkjet alphaJET beschermt
tegen diefstal op de bouwplaats
snel en individueel op maat: inkjetprinter alphaJET voor kabels en stroomleidingen.
Verlies van materiaal op de bouwplaats kan snel in de papieren lopen. Dat geldt niet alleen voor het
materiaal maar ook voor de vertraging, die een bouwplaats al snel op een achterstand van uren of zelfs
dagen kan brengen. Meestal zijn er meer bedrijven
gelijktijdig aanwezig op de bouwplaats. Dan kan het
voorkomen dat een collega die per ongeluk in het
"Wij zetten onze alphaJET al
materiaal van een collega grijpt en het voor het zijne
meer dan 10 jaar in bij het
aanziet, voor verwarring zorgt.

labelen van de verlengkabels."

Als het eigen materiaal echter een persoonlijk kenmerk
heeft meegekregen, is dit niet mogelijk en hoeft er geen
ruzie te worden gemaakt. In geval van diefstal
bemoeilijkt een persoonlijk kenmerk heling bovendien
aanzienlijk.
Heidrich-Elektro weet waar het op aankomt.
Binnen de bouw- en elektro-industrie geldt de meer dan
25 jaar geleden opgerichte en nog altijd door de
eigenaar geleide Heidrich GmbH als een competente
en betrouwbare partner. Met compleet ingerichte
magazijnen op vier locaties in Essen, Berlin, Mannheim
en München bedient de onderneming zijn klanten wereldwijd.
Het assortiment omvat algemene elektro- en
confectiemateriaal voor elektro-installateurs tot en met
elektronische accessoires en lichttechniek voor grote
bouwplaatsen. Hiertoe behoren
bouwstroomverdeelinstallaties, rubberen slangen en
voorgeconfectioneerde verlengkabels tot 125A.
KBA-Metronic GmbH
Benzstraße 11
97209 Veitshöchheim, Germany

Tel. +49 931 9085-0
Fax +49 931 9085-100

Dhr. Aust gebruikt de alphaJET als vanaf het
begin

info@kba-metronic.com
kba-metronic.com

Heidrich-Elektro weet waar het op aankomt en biedt als speciale service individuele personalisatie van de
verlengkabels aan – zelfs in de kleinste stuksaantallen.
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De
taakstelling
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Lukt
altijd

In Duitsland bieden slechts
enkele elektronische
groothandels een
gepersonaliseerde markering
van geconfectioneerde
verlengkabels aan. In de regel is
een minimale
afnamehoeveelheid hierbij een
voorwaarde.

De kabelstreng wordt direct
tijdens het op lengte snijden van
het kabelmateriaal
(confetioneerstation) via de
kabelgeleiding met
geïntegreerde tachometer en
kabelprisma getrokken. De
alphaJET inkjetprinter labelt
direct op de kabelprisma.

Jörg Skiba zocht naar een
mogelijkheid die zonder
intensieve technische
inspanning in industrieel opzicht
ook voor kleine, zelfs voor één
stuks, geschikt is en die niet van
invloed is op de dagelijkse
bedrijfsvoering.

De uitstekende droog- en
hechtingseigenschappen van de
standaardinkt MEK-zwart
maken het gebruik van speciale
inktsoorten overbodig.

Jörg Skiba
Directeur

Het opstellen van nieuwe
printteksten in de alphaJET gaat
snel en eenvoudig. Hoewel de
inkjetprinter niet permanent
print, hebben er zich nog nooit
problemen voorgedaan met
ingedroogde inkt.
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Meer dan "alleen"
een markering

Slechts enkele elektronische
groothandels bieden als service
een gepersonaliseerde
markering van
geconfectioneerde
verlengkabels aan. De klanten
van Heidrich GmbH stellen prijs
op de mogelijkheid dat zij hun
logo, "Eigendom van de firma
xyz" of een stevige tekst als
"Gestolen bij bouwonderneming
xyz" al door de groothandelaar
op hun verlengkabels laten
aanbrengen. Hiermee komt er
eindelijk een einde aan het
onbedoeld verwisselen van
materialen op de bouwplaats.
We kunnen diefstal nooit
volledig uitsluiten, maar zeker
wel bemoeilijken.

"Met onze service onderscheiden we ons duidelijk van de concurrentie.
De alphaJET inkjetprinter stelt ons in staat ook losse producten te
leveren. En dat in een mum van tijd. Een echte vergroting van ons
image."
alphaJET continuous inkjet-technologie
Contactloos printen met CIJsystemen vormt een beproefd
systeem voor het aanbrengen
van variabele gegevens direct bij
de productielijn. Dit systeem
biedt de gebruiker een hoge
mate aan flexibiliteit en levert
nauwkeurige printresultaten.

Om te voldoen aan de
uiteenlopende eisen, omvat het
portfolio modellen in
verschillende uitvoeringen

Lees meer op: kba-metronic.com/de/Tintenstrahldrucker

