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“...Cenově výhodný 
inkjet systém s 
vysokým tiskovým 
rozlišením nám 
umožnil prodávat 
výrobky do většiny 
zemí světa.“

A Unique Imprint

HSA Systems je předním výrobcem zařízení pro průmyslový 
inkoustový potisk. Podstata našeho podnikání spočívá ve 
vývoji a výrobě inkoustových tiskáren s vysokým rozlišením 
doplněných řadou dalších produktů pro značení a komerční 
tiskové aplikace.

Společnost byla založena v Dánsku v roce 1993. Od té 
doby naše produktová nabídka neustále rostla takže nyní 
můžeme nabídnout širokou škálu řešení od jednoduchého 
označování až po komplexní a variabilní tiskové úlohy.

Chápeme, že cena je klíčová pro úspěšný prodej. Naším 
záměrem je poskytovat ekonomické systémy pro tisk 
inkoustem s vysokým rozlišením. Toto v kombinaci s 
širokou nabídkou produktů nás činí ideálním partnerem a 
umožňuje nám celosvětový prodej.

Neváhejte navštívit naše webové stránky  
hsasystems.com, kde můžete najít naši kompletní 
produktovou řadu stejně jako některé úspěšné aplikace.



“Kompletní řešení s 
kvalitním tiskem a 
následným ovĕřením 
kamerou pro 
farmaceutický a jiný 
průmysl, který vyžaduje 
vysokou úroveň 
kontroly.” 

Značení a kódování
HSA Systems dodává řešení pro širokou škálu
aplikací v rámci

• PRIMÁRNÍCH OBALŮ

• SEKUNDÁRNÍCH OBALŮ

• TERCIÁRNÍCH OBALŮ 

Nebo tisk přímo na 

• PRŮMYSLOVÉ ČÁSTI, JAKO JSOU KABELY, SÁDROKARTONOVÉ 
DESKY A DŘEVO

V případě požadavku na vytvoření jak malého tak velkého 
potisku má HSA vždy řešení. Ať už se jedná o jednoduché 
tiskové úlohy nebo komplexní proces.

HSA Systems poskytuje flexibilní řešení v inkjet tisku

• POTISK K IDENTIFIKACI PRODUKTU

• KÓDY DATA EXPIRACE

• GRAFIKA

• DATUM & ČAS

• ČÍSLO DÁVKY

• ČÁROVÉ KÓDY 1D & 2D



Komerční tisk
HSA Systems dodává řešení, které pokrývají většinu potřeb 
profesionálních adresovacích a poštovních aplikací, stejně 
jako bezpečnostních tiskových aplikací.
Dodáváme integrační sady i koncová řešení včetně 
vakuových mailových stolů, podavače papíru a mnoho 
jiných doplňků.

Možnosti rozšíření HSAjet
• ADRESA A PERSONALIZACE

• LOTERIJNÍ TISK NA PAPÍR NEBO WEB

• ČÍSLOVÁNÍ DOKUMENTŮ

• UNIKÁTNÍ KÓD NAPŘ. NA TELEFONNÍ KARTY

• BEZPEČNOSTNÍ TISK VE FINANČNÍM SEKTORU

• ZRUŠENÍ MAILU

• TISK POŠTOVNÍCH INICIÁL

• CMYK TISK NAPŘ. FIREMNÍ LOGO



HSA Systems produkty - charakteristika
V portfoliu výrobků HSAjet® najdete řadu řídících jednotek, 
z nichž každá je vhodná pro určitý stupeň složitosti kódování, 
značení a komerčního tisku. Ať už se jedná o jednoduché 
označení produktu nebo o kompletní systém s výstupní optickou 
controlou, najdete správné řešení v našem sortimentu.
 

Software
Software, vyvinutý firmou HSA podporuje 2D čarové kódy dle 
standardu GS1 ve zdravotnictví.
Náš software může být propojen s velmi širokou paletou data-
bázových formátů například databáze SQL, Access, XLS, CSV 
a je k dispozici pro různé druhy odvětví.

Inkousty
Použití správného inkoustu do tiskárny a pro jednotlivé tiskové 
úlohy je velmi důležité. HSA Systems je hlavním distributorem 
inkoustů HP Inc. a schválených partnerů HP Inc. - Kao Collins  
a General.



Technologie
V současnosti úzce spolupracujeme s firmou HP Inc. a jsme 
jejich největším nezávislým partnerem průmyslové technologie 
tisku v Evropě.
Kromě HP Thermal Inkjet nabízíme širokou škálu tiskových
hlav od XAAR a rozsáhlý sortiment příslušenství pro kódování/
značení a komerční tiskový průmysl.

Servis & podpora
Servis a podpora je poskytována našimi techniky a 
zaměstnanci, kteří byli speciálně vyškoleni na produktech od 
HSA Systems. HSA Systems si uvědomuje význam dostupnosti 
náhradních dílů a z tohoto důvodu je výrobce vždy k dispozici 
pro rozšířenou podporu.

Globální síť
Naše zařízení je dostupné přes síť distributorů a integrátorů. 
Díky těmto partnerům HSA Systems dodává samostatné  
systémy a integrační sady do celého světa.

“...s naší širokou paletou 
inkoustů můžete tisknout s 
HSA téměř na cokoliv.”



HSA Systems Denmark   
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