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A Unique Imprint 
A HSA Systems é um dos principais fabricantes de 
equipamento industrial a jacto de tinta. Nosso negócio 
principal é desenvolver e fabricação de impressoras a 
jacto de tinta de alta resolução, assim como uma gama 
de outros produtos para aplicações de Codificação, 
Marcação e Impressão Comercial.

A empresa foi fundado na Dinamarca, em 1993. Desde 
então, nossa portfólio de produtos tem crescido de 
modo que temos produtos para a data mais simples de 
codificação para a variável mais complexo aplicativos de 
impressão de dados e tudo mais.

Entendemos que o custo é fundamental para o sucesso de 
vendas. Nosso objetivo é fornecer sistemas econômicos 
de impressão a jacto de tinta de alta resolução. Isto 
combinado com a nossa ampla gama de produtos nos 
fazem um parceiro ideal e permitiu-nos vender os nossos 
produtos em muitas partes do mundo.

Gostaríamos de o incentivar a visitar o nosso sítio Web, 
www.hsasystems.com, onde poderá ver a nossa linha 
completa de produtos, assim como aplicações específicas 
de sucesso.

“... os sistemas 
rentáveis de 
impressão a jacto de 
tinta de alta resolução 
permitem-nos vender 
produtos na maior 
parte do mundo.” 



“... soluções completas 
com controlo total 
da impressão e 
da câmara para a 
indústria farmacêutica 
e outras indústrias que 
necessitam de elevados 
padrões de controlo.” 

Codificação e Marcação
A HSA Systems fornece soluções para uma vasta gama 
de aplicações em  
  
• EMBALAGEM PRIMÁRIA

• EMBALAGEM SECUNDÁRIA

• EMBALAGEM TERCIÁRIA  

ou impressão directamente em

• PEÇAS INDUSTRIAIS,  
TAIS COMO CABOS, PAINÉIS DE GESSO E MADEIRA

Seja qual for a necessidade em termos de impressão, de 
pequena ou grande dimensão, trabalhos de impressão 
simples ou processos complexos end-to-end, a HSA 
Systems tem a solução.

A HSA Systems fornece soluções a jacto de tinta flexíveis 
para impressão de

• IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

• CÓDIGOS DE VALIDADE

• GRÁFICOS

• DATA E HORA

• NÚMEROS DE LOTE

• CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAIS E BIDIMENSIONAIS



Impressão Comercial
A HSA Systems proporciona soluções que abrangem a 
maioria das necessidades em termos de aplicações postais 
e de endereçamento profissionais, assim como o sector da 
impressão de segurança.  

Fornecemos kits de integração e também soluções 
end-to-end, incluindo mesas de vácuo para correio, 
transportadores de impressoras desktop, alimentadores e 
muitos acessórios.

Possibilidades de expansão com HSAJET
• ENDEREÇAMENTO E PERSONALIZAÇÃO

• IMPRESSÃO DE LOTARIA EM FOLHA OU WEB

• NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FOLHA OU WEB

• IMPRESSÃO DE CÓDIGOS ÚNICOS, POR EXEMPLO, EM CARTÕES 
DE TELEFONE

• IMPRESSÃO DE SEGURANÇA NO SECTOR FINANCEIRO

• CANCELAMENTO DE CORREIO

• IMPRESSÃO DE MARCAÇÃO POSTAL DA INDICIA

• IMPRESSÃO CMYK DE LOGOTIPOS DE EMPRESAS, POR EXEMPLO



Palavras-chave dos productos da
HSA Systems
Na carteira de produtos HSAJET® encontrará uma gama 
de controladores, cada um deles indicado para trabalhos 
de Codificação, Marcação e Impressão Comercial, dos 
mais simples aos mais complexos. Se houver necessidade 
de uma identificação simples do produto ou de um 
sistema completo com controlo de imagem, a solução 
certa encontra-se na nossa gama de produtos.

Software
O software e as impressoras da HSA Systems, 
desenvolvidos internamente, suportam codificações 
Data Matrix bidimensionais em conformidade com a 
norma GS1 da indústria farmacêutica. 
O nosso software lida com um leque muito amplo de 
formatos de bases de dados, por exemplo, SQL, Access, 
XLS e CSV, e está disponível para diferentes tipos de 
produções/indústrias. 

Tintas
A utilização da tinta certa para a impressora e para os 
trabalhos de impressão específicos é muito importante. 
A HSA Systems é um distribuidor principal de tintas da 
HP Inc. e dos parceiros aprovados pela HP Inc., Kao 
Collins e General.



Tecnologia
Actualmente, somos o maior parceiro independente de 
tecnologia de impressão industrial da HP Inc. na Europa. 
Além do jacto de tinta térmico da HP, oferecemos um amplo 
leque de cabeças de impressão de base Xaar e uma extensa 
gama de acessórios para as indústrias de codificação/
marcação e impressão comercial.

Assistência e Apoio
A assistência e o apoio são prestados através de técnicos 
e de pessoal de apoio com formação específica no 
equipamento da HSA Systems. A HSA Systems está ciente 
da necessidade de apoio técnico rápido, razão pela qual a 
fábrica está sempre disponível para prestar apoio alargado.

Rede global
O nosso equipamento está disponível através de uma rede 
global de distribuidores e integradores.
Graças a esses parceiros, a HSA Systems fornece sistemas 
autónomos e kits de integração a empresas em todo o 
mundo.

“...com a nossa vasta selecção de tintas, 
pode imprimir em quase todos os  
substratos utilizando impressoras HSA.”
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