
Impressoras Inkjet
Soluções de Codificação e Marcação
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NOVA

FIABILIDADE
   Garantia de fiabilidade em ambientes de 
      trabalho exigentes 

EFICIÊNCIA
    Respeita o meio ambiente com baixo 
       custo operacional 

FACILIDADE DE USO
    Fácil de utilizar e vídeos guias no 
       ecrã táctil 

Invista em 
codificação 
sustentável



Há 45 anos, que a Hitachi projeta e fabrica impressoras de marcação industrial de 
alto rendimento com base no Sistema de Jato de tinta contínuo (CIJ).

As impressoras industriais Hitachi CIJ permitem uma impressão fiável e sem contato, 
mesmo nas velocidades mais altas. Projetado para impressão de datas, lotes, textos, 
logotipos, códigos de barras e 2D (Datamatrix e QR), o que torna a nova série UX2 a 
solução perfeita para qualquer aplicação de rastreabilidade.

Máxima Fiabilidade

A Hitachi é garantia de fiabilidade,  
especialmente em ambientes de  
trabalho mais exigentes. Os principais  
componentes das impressoras são  
projetados e fabricados internamente, 
garantindo a máxima fiabilidade e uma 
excelente relação preço-qualidade.

Poupança

Com o novo sistema de poupança  
de aditivo, que consegue o menor  
consumo do mercado e custos  
mínimos de manutenção, a série UX2  
reduz drasticamente o custo operacional 
total (TCO) do equipamento.
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Rede Global de Vendas e Serviços
Está procurando uma empresa global que trabalhe localmente?

A Hitachi oferece o melhor dos dois sentidos. Uma empresa com reputação impecável,  
perspetiva global e enorme experiência em todo o planeta. Seja qual for a aplicação, a  
Hitachi tem uma solução semelhante em algum lugar do mundo, cujo conhecimento nos 
ajudará a realizar o trabalho da maneira mais eficiente.

Somos especialistas em projetos transfronteiriços para clientes multinacionais, coordenando 
fornecedores, fabricantes e OEMs de todo o mundo.

Queremos garantir um serviço de excelência aos nossos clientes, por isso trabalhamos com 
uma rede criteriosa de distribuidores nacionais de alto nível. Os nossos distribuidores são 
especialistas no setor da codificação, oferecendo o melhor aconselhamento e um atendimento 
rápido e próximo ao cliente. Conhecimento global e tratamento especializado: A chave para o 
sucesso.
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A nova UX2 – Projetada para a produção de amanhã

GUIA EM VIDEO
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Maior produção - menos tempo de inatividade

Impressoras Convencionais Imprima até 3 vezes mais

As impressoras UX2 podem imprimir três vezes 
mais do que as gerações anteriores*² graças ao 
design exclusivo da cabeça de impressão. A 
função de Controlo de Gota atrai a nuvem de tinta 
para uma zona de coleta longe dos componentes 
de impressão sensíveis. Os resultados são menos  
problemas de qualidade de impressão e limpeza 
menos frequente das cabeças. Mantenha a sua  
produção em funcionamento enquanto mantém um 
ambiente de produção limpo.  

Nas cabeças de impressão convencionais,  
depositam-se nuvens de tinta* nos componentes 
de controlo do jato.

Com o tempo, a acumulação de tinta pode levar a 
um período de inatividade que leva a uma perda 
de produção.

Redesenhada para permanecer mais limpa, mais tempo

*¹ A acumulação de nuvens de tinta pode variar dependendo das condições 
   de funcionamento.

*² Resultados obtidos da comparação com a UX padrão no mesmo ambiente  
   de teste e condições ambientais.

Três... vezes... mais.

Imprime
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Usando algoritmos de controlo de gota melhorados, a nova impressora UX2 é capaz de imprimir códigos  
totalmente legíveis e de excelente qualidade nas mais altas velocidades de produção.

Códigos mais claros e precisos nas velocidades mais exigentes 

Códigos mais nítidos

Dois tamanhos de cabeça para uma ótima qualidade de impressão 

A cabeça padrão imprime com ótima qualidade de 1 a 6 linhas de texto. A cabeça “curta”, que é  
configurável em linha, foi especialmente projetada para as aplicações de impressão mais exigentes em  
termos de velocidade, que requerem 1 ou 2 linhas de texto.**

Impressão a 2 linhas

*  Com tintas compatíveis com a alta frequência 
** Apenas é possível a impressão de 2 linhas

Impressão a 3 linhas
Agora 40% mais rápida* Agora 45% mais rápida*



Estação de autolimpeza 
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Conforto e segurança integrados

Normalmente, o tempo de inatividade de uma impressora inkjet é causado por uma boquilha (nozzle) suja.  
O recurso Smart-Start e a estação de Autolimpeza podem ser usados para limpar automaticamente a  
boquilha invertendo o fluxo de solvente quando seja necessário, ajudando a garantir que a impressora inkjet 
inicie sem problemas.

Autodiagnóstico através da nova função Smart Start

A estação de autolimpeza totalmente selada e segura, limpa e seca completamente numa só operação. 
Elimina a necessidade de manusear solvente para limpar a cabeça de impressão. À medida que o solvente 
seca, evapora e é aspirado pela bomba de ar ao mesmo tempo que é drenado pela conduta de escape, para 
que o operador não fique exposto a esses vapores. Todo o solvente usado no processo é armazenado num 
recipiente selado para ser eliminado com segurança. 
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Vários modos de limpeza
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Mesmo após longos períodos de inatividade, a estação de limpeza remove a acumulação de tinta  
seca executando periodicamente uma limpeza automática da boquilha de acordo com um calendário 
programado.

Isso significa que a impressora está sempre pronta para imprimir e não necessitará de nenhuma limpeza 
manual no início da produção.

Sempre pronta para imprimir



Diagnóstico de problemas integrado
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Guia de vídeo no ecrã para manutenção Preventiva e Recuperação

Um vídeo interativo no ecrã da inkjet orienta os 
usuários nas tarefas de rotina, nas atividades de 
manutenção preventiva e até mesmo na reativação 
da impressora numa situação de falha. Uns vídeos 
com tutoriais simples, intuitivos e muito fáceis de 
seguir. 

A interação diária com a UX2 é intuitiva e sem  
surpresas. Quando o usuário precisar, pode acessar 
o tutorial em vídeo para ver como realizar tarefas 
rotineiras, como limpar o cabeçote de impressão  
ou adicionar tinta e solvente, entre outras. 

� Vídeo tutorial interativo 
� Ecrã de alta resolução 
� Guia o usuário para
  realizar tarefas de  
  rotina, manutenção  
  preventiva e  
  recuperação.



Um ecrã intuitivo com indicações baseadas em ícones permite que os usuários identifiquem rapidamente o 
estado da máquina, os níveis de tinta e de solvente.

Exibição intuitiva de ícones 

Flexibilidade para adaptar-se às suas necessidades 

O ecrã da impressora foi desenhado pensando na flexibilidade. No menu inicial configurável, poderá  
escolher quais as informações essenciais para mostrar aos operadores.

 � Escolha as informações principais para as suas necessidades de produção                      

Ecrã intuitivo e fácil configuração da impressora

Ecrã táctil com funcionalidade de uso similar à de um smartphone ou tablet
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Tampa aberta Iniciando Paragem Tinta



Mudanças rápidas de linha 
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Mova as impressoras Inkjet com facilidade 

Os nossos conectores de entrada/saída (E/S) de troca rápida permitem que mova as impressoras de uma  
linha para outra rapidamente. 

Eliminando o erro humano, possíveis avarias por erro na hora de conectar cabos e perda de tempo com a  
pré-configuração do caminho E/S com antecedência. 

 



Suporte de rede digital
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Integração com protocolos industriais modernos 

A Hitachi é uma das poucas empresas no mundo com décadas de experiência e profundo conhecimento em 
OT (tecnologia operacional) e TI (tecnologia da informação). No campo industrial, está a desenvolver soluções 
inteligentes de fabricação e manutenção baseadas em dados, que estão rapidamente a substituir os processos 
tradicionais.

* ODVA é uma organização comercial e de desenvolvimento padrões, com sede no Michigan, Estados Unidos.

Protocolos de Comunicação modernos 

Ao utilizar protocolos abertos modernos, como OPC-UA, as impressoras Hitachi estão prontas para a  
revolução da Indústria 4.0/IoT. Essa conectividade de estilo aberto permite que a impressora seja compatível 
com qualquer plataforma em rede, independentemente do sistema operativo. Além disso, as mais recentes 
impressoras UX estão equipadas com Ethernet/IP, OPC-UA, Modbus e RS-232. A Hitachi é atualmente o  
primeiro fabricante de CIJ a obter a aprovação ODVA* para Ethernet/IP.

Melhore as operações, a qualidade e a transformação com IoT Analytics 



Invista num futuro de codificação sustentável 
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Design sustentável 

A série UX2 utiliza uma tecnologia de bomba inovadora e  
sustentável que não apenas garante uma alta fiabilidade e um 
menor custo operacional, mas também reduz as emissões de 
COV* ao reduzir a quantidade de ar aspirado no circuito de tinta 
na cabeça de impressão. 

Tintas livres de MEK

As tintas livres de MEK (MEK-free) da Hitachi são desenhadas 
para funcionar com impressoras da série UX2. São uma  
alternativa sustentável às tintas padrão que, além de reduzir  
a frequência de recargas, também reduzem o nível de emissões. 
Reduz o desperdício de embalagens em até um terço. 

A Hitachi tem um claro compromisso contra as mudanças  
climáticas. A sua missão é colaborar na solução dos problemas 
ambientais e alcançar uma melhor qualidade de vida por meio de 
uma sociedade mais sustentável. 

*COV: Compostos orgânicos voláteis que se encontram em tintas e solventes
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Estação de Autolimpeza 

Um ambiente de trabalho seguro é essencial para todos os  
funcionários da produção. A Hitachi criou uma inovadora estação  
de autolimpeza da cabeça de impressão, que não apenas mantém 
os operadores livres de contaminação por fluidos, mas também  
limpa profissionalmente a cabeça de impressão usando a  
quantidade mínima de fluido. Isso resulta em economia de  
tempo significativa e redução de resíduos líquidos.

Modo de economia de Energia 

Devido ao design da bomba, o consumo de energia da impressora 
em funcionamento é um dos mais baixos, apenas 73VA. No  
entanto, a série Hitachi UX2 também possui um modo de  
economia de energia que escurece ou desliga a tela sensível ao  
toque após três minutos sem uso, reduzindo ainda mais sua conta 
de energia e sua pegada de carbono.

Saiba mais sobre as iniciativas 
ambientais da Hitachi.

Comprometidos em criar soluções de codificação e  
marcação eficientes e eco-friendly.
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Especificações Modelo UX2

UX2
UX2-D160W

Tamanho da boquilha (nozzle) 65μm

Número máximo de linhas Até 6 linhas

Número máximo de caracteres 240 caracteres (opcional até 1.000 caracteres)

Fonte 
(Horizontal × Vertical)

4x5 1 a 6 linhas (opção de cabeçal curto: até 2 linhas)

5x5 1 a 6 linhas (opção de cabeçal curto: até 2 linhas)

5x8 or 5x7 1 a 4 linhas (opção de cabeçal curto: até 2 linhas)

9x8 or 9x7 1 a 4 linhas (opção de cabeçal curto: até 2 linhas)

7x10 1 a 3 linhas (opção de cabeçal curto: 1 linha)

10x12 1 a 2 linhas (opção de cabeçal curto: 1 linha)

12x16 1 a 2 linhas (opção de cabeçal curto: 1 linha)

18x24 1 linha

24x32 1 linha

30x40 1 linha

36x48 1 linha

Altura do caracter 2-10mm (opção de cabeçal curto: 2,0-6,5mm)

Ecrã e entrada de dados
Esquema WYSWYG

Display: LCD TFT colorido de 10,1”, WSVGA (1024×600)
Dispositivo de entrada: tela sensível ao toque, entrada de som incluída

Velocidade máxima de marcação (caracter por segundo) 
(fonte 4×5, espaçamento de 1 ponto, 1 linha, 76,9kHz)

Até 1.538 (opcional até 3.076)

Caracteres padrão Alfanumérico (A~Z, a-z, 0~9), símbolos (27) e espaço: Total 90

Padrões de usuário 200 padrões por matriz de pontos (50 padrões de tamanho livre)

Impresión código de barras code39, ITF, NW-7, JAN-13, JAN-8, code128/EAN128, UPC-A, UPC-E, GS-1 Databar

Impressão 2D
Data Matrix (Alfanumérico: 49 caracteres / Numérico: 98 caracteres), 
QR Code (Alfanumérico: 61 caracteres / Numérico: 101 caracteres), 

Micro QR Code (Alfanumérico: 11 caracteres / Numérico: 18 caracteres)

Funções de impressão Calendario, Contadores, (Opción: Código de turno)

Armazenamento de mensagens 300 mensagens (opcional: até 2.000 mensagens)

Sinais de entrada Detecção de objetos de impressão, parada de impressão, pulso de codificador rotativo,
Impressão recíproca, controle remoto (executar, parar, ligar/desligar, alta tensão, reinicializar), (NPN/PNP selecionável)

Sinais de saída Impressão em curso ou impressão concluída, Online (NPN/PNP selecionável), pronta para impressão, 
falha e aviso (somente NPN)

Ecrã personalizável ✓

Vídeo guias animado ✓

Estação de autolimpeza Opcional

Interface de dados Conversores USB/RS-232 com taxas de transmissão selecionáveis de até 115.200 bps

Ethernet (Comunicação) Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA

Comprimento/ângulo da mangueira 4m (em linha / 90 graus)

Temperatura de trabalho 0~50°C (tinta 1067K)

Intervalo de humidade 30~90%RH (sem condensação)

Proteção Ambiental IP65

Potência (seleção automática de tensão) AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz

Dimensões 460 × 425 × 534 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso aproximado 27 kg 
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Todas as marcas e produtos neste catálogo são  
propriedade das respectivas empresas.Segue nos em:

Escritórios

China

América

Asia

Europa

Hitachi Industrial Equipment & Solutions America, LLC
Phone: +1 866 583 0048 
www.hitachi-iesa.com/marking
Marking.Info@hitachi-iesa.com

Hitachi Asia Ltd.
Phone: +65 6305 7400 
www.hitachi.com.sg/ice

Hitachi Industrial Equipment Systems (China) Co., Ltd.
Phone: +86 21 5489 2378
www.hitachi-iec.cn

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

Oceanía
Hitachi Australia Pty Ltd.
Phone: +61 2 9888 4100 
www.hitachi.com.au/products

DB-UX2-D160W-06/22-EN

A Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) não será responsável por perdas de fabrico, nem por 
qualquer dano do produto devido a problemas ou mau funcionamento da impressora a jacto de tinta. 

A Hitachi está continuamente a melhorar os seus produtos. Por conseguinte, reserva-se o direito de alterar 
os desenhos e/ou especificações sem aviso prévio. A informação contida nesta brochura está 

sujeita a alterações sem aviso prévio.

Descubra mais
Este catálogo foi impresso em papel reciclado.

Distribuidor Oficial em Espanha e Portugal
TRÉBOL GROUP PROVIDERS PORTUGAL, LDA.
Praceta Maria Lamas, Nº10 - Atelier
2695-060 Bobadela – Loures
Tel: +351 218 091 554
info@trebolgroup.pt 
www.trebolgroup.pt

https://www.facebook.com/hitachicoding/
https://www.facebook.com/Hitachi.IESA
https://twitter.com/hitachicoding
https://www.linkedin.com/company/hitachi-coding-marking-systems/
https://www.instagram.com/hitachi_coding_and_marking/
https://www.youtube.com/c/HitachiIndustrialEquipmentSolutionsAmerica
https://twitter.com/hitachiindequip
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