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1 Lāzera marķēšanas pielietošana PET pudeļu derīguma termiņu uzdrukāšanai. 
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 Latvijas – Igaunijas kopuzņēmums Advanced Marking Systems piedāvā inovatīvus industriālās 

marķēšanas risinājumus ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. Viens no šādiem risinājumiem ir ierasto 

nepārtrauktās tintes strūklas printeru aizvietošana ar modernām lāzera marķēšanas iekārtām. 

Lāzera marķēšanas priekšrocības: 

 Drošība. 

 Lietojot lāzeru savas produkcijas marķēšanai – derīguma termiņu uzdrukāšanai uz iepakojuma, šajā 

gadījumā PET pudelēm uzņēmums nodrošinās pret jebkāda veida viltošanas iespējām. Ar lāzeru veikta 

uzdruka tiek iededzināta – iegravēta uz pudeles, to nav iespējams pārdrukāt vai nomazgāt ar šķīdinātājiem. 

 Zemākas ekspluatācijas izmaksas. 

 Lietojot lāzeru netiek izmantoti nekādi izejmateriāli – ne tinte, ne šķīdinātāji. Uzņēmumam nav 

papildus izmaksas kas saistītas ar izejmateriāliem un apkalpošanu. Lai arī lāzera iegādes cena ir augstāka 

nekā nepārtrauktās tintes strūklas printera iegāde, ilgtermiņā tas uzņēmumam atmaksājas vidēji 2-3 gadu 

laikā. 

 Universālums un lietošanas ērtums. 

 Ar lāzera marķētāju iespējams veiksmīgi marķēt visu krāsu un veidu PET pudeles. Lai ar tintes printeri 

varētu marķēt dažādu krāsu PET pudeles uzņēmēji ir spiesti iepirkt dažādu krāsu tintes un katru reizi kad uz 

ražošanas līnijas tiek mainīta pudeļu krāsa ir jāveic printera tīrīšana un tintes nomaiņa kas mēdz būt ļoti 

laikietilpīgs un bieši vien arī dārgs process. 

     

Advanced Marking Systems piedāvā divu veidu industriālos lāzerus PET pudeļu marķēšanai: 

 CO₂ lāzerus 

 CO₂ ir visplašāk pielietotā un viena no visvecākajām lāzera tehnoloģijām – gāzveida lāzers. CO₂ lāzeri 

ir piemēroti visu veidu organisko materiālu marķēšanai un to gaismas avota kalpošanas laiks ir līdz 20 000 

darba stundām. 

 EVC lāzerus 

 EVC jeb Vanadīta(Nd:YVO4) lāzeri ir viena no visjaunākajām lāzera tehnoloģijām, tie ir cietvielu lāzeri 

ar diožu gaismas avotu. Ar EVC lāzeriem iespējams vienlīdz veiksmīgi veikt uzdruku gan uz dažādiem 

organiskiem materiāliem, gan uz dažādiem metāliem, kā arī veikt pat krāsainu uzdruku uz metāla. EVC lāzeru 

galvenā priekšrocība ir to ilgais kalpošanas laiks līdz pat 200 000 darba stundām un konkurētspējīgā cena. 


