
„Naszą drukarkę alphaJET 
wykorzystujemy do znakowania 
przedłużaczy od ponad 10 lat.”  

szybka i indywidualna personalizacja: 
Drukarka atramentowa alphaJET do kabli i 
przewodów elektrycznych. 
Utrata materiałów na budowie może szybko 
doprowadzić do powstania wysokich kosztów. Są 
to koszty nie tylko samego materiału, ale także 
koszty związane z opóźnieniem, które może 
sparaliżować budowę na wiele godzin, a nawet 
dni. Zazwyczaj na budowie pracuje jednocześnie 
wielu pracowników z różnych branż. Może się 
zdarzyć, że przypadkowe sięgnięcie jednego z 
kolegów po materiały, które uważa za swoje, 
wywoła przerażenie.  

Personalizacja materiałów wyklucza takie 
sytuacje i pozwala uniknąć niepotrzebnych kłótni. 
W przypadku kradzieży personalizacja utrudnia 
dodatkowo możliwość odsprzedaży. 

Heidrich-Elektro doskonale orientuje się w 
sytuacji. 

Założona przed ponad 25 laty i nadal zarządzana 
przez właścicieli firma Heidrich GmbH uchodzi w 
branży przemysłu budowlanego i 
elektrotechnicznego za kompetentnego i 
niezawodnego partnera. 4 kompletnie 
wyposażone magazyny – w Essen, Berlinie, 
Mannheim i Monachium umożliwiają 
przedsiębiorstwu obsługę klientów na całym 
świecie.  

Oferta produktów obejmuje ogólne materiały 
elektryczne i konfekcjonowane dla 
elektroinstalatorów aż po osprzęt elektryczny i 
technikę oświetleniową dla dużych placów 
budowy. Są to rozdzielnice budowlane, przewody 
oponowe i wstępnie konfekcjonowane 
przedłużacze do 125 A.  

Heidrich-Elektro doskonale orientuje się w 
sytuacji i jako wyjątkową usługę serwisową 
oferuje indywidualną personalizację przedłużaczy 
– nawet dla minimalnej liczby sztuk. 

 

Od profesjonalisty dla profesjonalistów 
     Continuous inkjet alphaJET chroni przed kradzieżą 
na budowie 

 

Pan Aust od samego początku obsługuje 
alphaJET 
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Więcej niż „tylko”  
oznaczenie 

Niewielu dostawców hurtowych 
z branży elektrotechnicznej w 
Niemczech oferuje usługę 
spersonalizowanego 
znakowania konfekcjonowanych 
przedłużaczy. Warunek stanowi 
z reguły minimum 
zamówieniowe.  

Jörg Skiba szukał więc 
rozwiązania dla przemysłu, które 
nie wymagając znacznych 
środków technicznych sprawdzi 
się w również w przypadku 
małych ilości, nawet dla jednej 
sztuki, i nie wpłynie na 
codzienną działalność. 

 To bardzo proste. Już 
bezpośrednio na etapie 
przycinania kabli (stanowisko 
konfekcjonowania) wiązka 
kablowa jest przesuwana w 
prowadnicy ze zintegrowanym 
tachometrem i pryzmatem. 
Drukarka atramentowa 
alphaJET drukuje napis 
bezpośrednio przy pryzmacie. 

Szybkie schnięcie i doskonała 
przyczepność standardowego 
atramentu MEK w kolorze 
czarnym eliminuje konieczność 
stosowania atramentów 
specjalistycznych.  

Tworzenie nowych tekstów do 
druku w alphaJET przebiega 
bardzo sprawnie i szybko. 
Mimo, iż drukarka atramentowa 
nie jest eksploatowana w trybie 
ciągłym, nigdy jeszcze nie było 
problemów z zasychającym 
tuszem. 

 Tylko kilku dostawców 
hurtowych z branży 
elektrotechnicznej oferuje 
usługę spersonalizowanego 
znakowania konfekcjonowanych 
przedłużaczy. Klienci Heidrich 
GmbH doceniają możliwość 
umieszczenia na swoich 
przedłużaczach firmowego logo, 
napisu „własność firmy xyz” lub 
odważnego hasła „skradziono w 
firmie budowlanej xyz” 
bezpośrednio u dostawcy 
hurtowego. Dzięki temu 
wreszcie skończą się 
przypadkowe pomyłki na 
budowie.  

Być może nie uda się uniknąć 
kradzieży, ale z pewnością będą 
trudniejsze.  

 

 

 

 

 

alphaJET -  
          technologia continuous inkjet 

  

Bezdotykowy druk z 
wykorzystaniem systemów CIJ to 
sprawdzona metoda nanoszenia 
różnych danych bezpośrednio na 
linii produkcyjnej. Rozwiązanie 
umożliwia uzyskanie 
uniwersalnego charakteru i 
doskonałej jakości nadruku.  

 Aby sprostać różnym 
wymaganiom nasze portfolio 
obejmuje modele o różnych 
wydajnościach. 

 

 

Więcej informacji:  kba-metronic.com/de/Tintenstrahldrucker 

 

Jörg Skiba 
   prezes 

„Dzięki naszemu serwisowi znacznie wyprzedzamy konkurencję. 
Drukarka atramentowa alphaJET umożliwia nam realizowanie 
zamówień nawet na pojedyncze sztuki. W możliwie najkrótszym 
czasie. To znacznie poprawia nasz wizerunek.” 


