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 Advanced Marking Systems Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kokrūpniecības uzņēmumiem piedāvā 

dažāda veida iekārtas kokmateriālu un koka būvkonstrukciju automātiskai marķēšanai. Mūsdienās arvien 

svarīgāk kļūst palielināt uzņēmuma ražošanas efektivitāti un kvalitāti lai saglabāku konkurētspēju un varētu 

piedāvāt kvalitatīvu produkciju eksporta tirgiem, tādēļ uzņēmumi cenšas palielināt ražošanas jaudas un 

produkcijas kvalitāti vienlaicīgi arī samazinot darbaspēka izmaksas. 

Daudzi kokrūpniecības uzņēmumi kokmateriālu marķēšanai izmanto krāsu baloniņus vai paletēm 

piespraužamas plastikāta etiķetes, bet tie ilgtermiņā ir dārgi un darbietilpīgi risinājumi.  

Modernizējot zāģētavas tiek meklēti risinājumi automātiskai produkcijas marķēšanai – piemēram 

tintes strūklas printeri. Printeri montējas uz zāģēšanas, garināšanas, vai visbiežāk ēvelēšanas līnijām un 

neapstādinot līniju, nomarķē produkciju. Rezultātā tiek saņemts jau gatavs produkts ar uzdrukātu CE, FSC, 

PEFC marķējumu, uzņēmuma logo, produkta izmēriem vai citu mainīgo informāciju. 

Tintes strūklas printeri koka marķēšanai. 

Advanced Marking Systems piedāvā dažāda veida pjezoelektriskos un termālos tintes trūklas 

printerus koka marķēšanai. Printeri piejami gan ar vienu drukas galvu, gan ar vairākām drukas galvām kas 

ļauj ekonomēt uz iegādes izmaksām un izpildīt sarežģītākus uzdevumus. Mūsu piedāvātie pjezoelektriskie 

tintes strūklas printeri izmanto augstas kvalitātes – Japānā ražotas „shear mode” tehnoloģijas drukas galvas 

kas piedāvā zemu tintes patēriņu saglabājot augstas kvalitātes uzdruku – līdz 780dpi un drukas ātrumus līdz 

80m/min. Printeriem ir pieejamas melnas, dzeltenas, zilas, sarkanas un citu krāsu ūdens bāzes vai eļļas bāzes 

tintes kas saglabā kvalitatīvu marķējumu arī pēc koksnes impregnēšanas. Printeru drukas galvu maksimālais 

drukas platums un līdz ar to uzdrukas maksimālais platums, jeb augstums – atkarībā no novietojuma ir no 

17mm līdz 140mm. 

Pjezoelektriskā tintes strūklas printeru uzdrukas paraugs uz koka 
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Lāzera marķēšanas risinājumi koka marķēšanai. 

Papildus tradicionālajiem kokmateriālu marķēšanas risinājumiem izmantojot tinti piedāvājam arī ne 

tik ierastu iespēju marķēt kokmateriālus ar lāzera palīdzību. Industriālie CO2 lāzeri var tikt pielietoti koksnes 

marķēšanai modernās ražotnēs. Lāzera galvenā priekšrocība ir neesošās ilgtermiņa izmaksas jo nav izdevumu 

tintei. Lāzera marķēšanas risinājuma iegāde salīdzinot ar tintes strūklas printeri ir dārgāka, bet vidēji 

atmaksājas 3 - 4 gadu laikā. Vienīgās izmaksas kas saistītas ar lāzera marķēšanu ilgtermiņā ir elektroenerģijas 

patēriņš, jo gluži vienkārši nekādus izejmateriālus tas nepatērē – tikai elektroenerģiju.  

Industriālā CO2 lāzera uzdrukas paraugs uz koka 

 

Industriālā CO2 lāzera gaismas avota, jeb lampas paredzamais kalpošanas laiks ir 20 000 darba 

stundas kas nozīmē ka strādājot vienā maiņā lāzers bez papildus izmaksām kalpos 6 – 8 gadus. Pēc gaismas 

avota nolietošanas var iegādāties jaunu gaismas avotu – lampu un lāzers var turpināt veiksmīgi kalpot. 

 

Plastikāta etiķetes un uzlīmes apdrukāšanai termoprinteros kokmateriālu palešu un paku 

marķēšanai. 

   

Piedāvājam dažādu izmēru plastikāta etiķetes izgatavotas no 120 mikronu biezas, presētas 

poliolefīnu bāzes daudzslāņu plēves. Šis materiāls no abām pusēm ir apstrādāts ar tā saucamo „Corona 

treatment”, kas atvieglo apdrukāšanu termoprinteros un papildus tam materiāls ir arī UV noturīgs – to var 

lietot āra apsktākļos tiešā saules staru ietekmē.  

Etiķetes ir izgatavotas ar tā saucamo „blackmark” atzīmi un piemērotas apdrukāšanai uzlīmju 

printeros, jeb termoprinteros. Termoprinteri tās spēj nolasīt un apdrukāt ar termopārneses lentām. 

Papildus piedāvājam arī daudz un dažādas citu veidu, izmēru un materiālu etiķetes un uzlīmes. 


