
Continuous Ink-Jet Printer

EBS® 6200  •  EBS® 6200 Micro
EBS® 6200P  •  EBS® 6200P Micro



 EBS 6200 Series

A impressora inkjet modelo EBS 6200 / Micro para tintas não           
pigmentadas e EBS 6200P / Micro para tintas pigmentadas é fácil de  
utilizar, confiável e acima de tudo uma solução eficiente para suas 
nessecidades de gravação.

Versátil
„Micro“ representa um modelo especial com bico mais fino de 50 µm 
Com a série "Micro", tem-se uma altura de impressão de  0,8-10 mm 
 Os modelos EBS 6200 / EBS 6200P com bico de 60 µm possuem
altura de impressão de 1,5-14 mm.

Total flexibilidade
Todo model de EBS 6200 pode ser atualizado a qualquer hora, mesmo
se você  adquiriu o modelo básico EBS 6200 mini e mais tarde precisa 
imprimir 3 ou 4 linhas em vez de apenas 2. 
É bastante simples e econômico obter atualizações de software ou có-
digos de lançamento. Hoje, você só compra o que realmente precisa pelo 
melhor preço e no futuro faz atualizações conforme suas necessidades.

Conceito Simples-  
Modelos

16 pontos - 2 linhas
Versão „MINI“

● ●

25 pontos - 3 linhas
Versão „MIDI“

○ ○

32 dots - 4+ lines
Versão „MAXI“

○ ○

Gráficos / Cód. de Barras              ● / ●                               / ●
Tinta base corante                              ●                                  -
Tinta base corante,  
Tintas especiais, 
 Com pigmentos leves

○ ○

Tintas pigmentadas                               -                                     ●
Modelo „Micro“ 50µm 
Cabeçote especial

○ ○

90° print head ○ ○

   ● Padrão                        ○ opcional                       - indisponível
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Confiabilidade
A série EBS 6200 foi projetada para funcionar 24 horas por dia 7
dias por semana, sem nenhuma interrupção. O uso de componentes  
extremamente duráveis faz da impressora consistente e confiável. Com  
contribuição de seu pessoal o tempo de manutenção e os custos podem
ser minimizados. Para isso em toda impressora vendida oferecemos   
treinamentos operacional e técnico para que os melhores resultados   
sejam alcaçados. Confiável! Fácil de usar! Baixíssima manutenção!

Protection class IP53 / IP54

EBS 6200: PET bottle printing

EBS 6200 Micro - 7x5 matrix on metal < 1mm



Simple. Cheap. Printing.

Extremamente eficiente
• Baixíssimo consumo de energia (< 30W).

• Baixíssimo consumo de solvente.
  
• Pequeno desperdício de consumíveis durante as manutenções. 

• Grande intervalo entre manutenções (2.000 – 3.000 horas de operação).

• Não necessita ar-comprimido!

• Imprime em metal, plástico, vidro, cerâmica, papelão, etc.

• Serviço básico pode ser feito pelo próprio operador 
  (cada 500 - 800 horas).

• Várias opções de tinta: tintas especiais para aplicações UV  
  tintas de segurança, grau alimentício, tintas para vidro, etc.

• NÂO precisa trocar componentes caros em intervalos determinados. 
  

• Dimensões pequenas, fácil de instalar e manipular.

Tecnicamente madura
A EBS-6200 está embasada na experiencia obtida com os modelo
anteriores EBS-6100 e EBS-6000, que se estabeleceram com 
sucesso no mercado por mais de 12 anos. A alta aceitação do 
mercado pode ser comprovada pelas mais de 15.000 equipamentos 
EBS CIJ instalados até agora. Do contínuo desenvolvimento da 
EBS-6100, agora evoluida a última geração;  EBS 6200. 

Onde uma impressora EBS for instalada - ela ficará lá! 
Durável, confiável, econômica por muitos anos.

Various fonts, bar codes, signs

EBS 6200: black print on plastic-coated carton

EBS 6200P - Pigmented print on plastic material



Distribuidor:
TECNOTRADE COML. IPM. LTDA.
Rua Congonhas, 226
Barueri - SP - CEP: 06408-080
Brasil
Tel:  +55 (11) 4199-5300
Fax: +55 (11) 4199-5301
www.tecnotrade.com.br
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Fatos & Cracterísticas

Zahlen, Daten, 
Fakten

16 pontos - 2 linhas
Versão „MINI“

● ●

25 pontos - 3 linhas
Versão „MIDI“

○ ○

32 pontos - 4+ linhas
Versão „MAXI“

○ ○

Modelo especial „Micro“ ○
Gráficos / barcodes ● / ● ● / ●
Códigos Disponíveis        EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, 

Code 128B, ITF8, ITF 14, Datalogic, 
2/5 Bars, Interleaved, Code 39

2D Code ECC200 ○ ○
Fontes internationais           Kyrillic, Arabic, Japanese, Chinese, 

Korean and others
RS232 interface ● ●
Positive air in print-
head (anti-polluting)

● ●

Special channel for 
external data

● ●

Windows® Software 
EdGraf para gerenciamento 
de mensagens,parametros  
e status da impressora

○ ○

Tintas Base corante             ● -

Tintas Base corante
(várias cores),
tintas especiais, e
levemente pigmentadas

○ ○

Tintas Pigmentadas - ●
Umbilical                               4m (13.1ft) [opt. 6m (19.7ft)]

Posição do cabeçote                        omnidirecional

Velocidade                              Até 1488 car/sec, matrix 7x5 
<=> 595 metrosr/minuto(1950ft/min)

Fonte (dependendo da
 versão do impressora)

5x5, 7x5, 9x5, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 
16x10, 16x14, 21x15, 32x18

Teclado layout  
Arabic oder Kyrillic

○ ○

Menssagens                        1000 menssages (2000 opcional) 
memória expancível

Consumo de energia                    em funcionamento< 30W

Instalação                                    Permanente ou Móvel

Peso (sem fluidos)                            12,9 kg  (29.4 lbs)

Dimenções (AxLxP)                       435 x 300 x 202 mm 
(17.1“ x 11.8“ x 8“) 

●Padrão                ○ opcional               - indisponivel
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EBS, está no mercado de codificação sem  
contato desde1977. Nossas técnicas pioneiras
foram copiadas inumeras vezes e ainda são 
utilizadas até hoje no mundo todo e com muito 
sucesso.

A rede de vendas de nossos sistemas de impressão      
industrial, que são desenvolvidos e fabricados por 
nós mesmos, está organizado em mais de 60 países 
por mais de 120 distributors, revendedores e 
OEM‘s.

Nossos objetivos são:
• excelência na qualidade
• preço justo
• qualidade no atendimento
• produtos duráveis
• clientes satisfeitos

 

- 30 anos de experiências com  ink-jet  -

Teremos muito prazer em recebê-lo como nosso 
novo cliente!

EBS group of companies


