


ع و شــــــر



دربـاره آراد جم خاورمیانه

برای شروع یکی را
انتخاب کنید:

محصوالت آراد جم خاورمیانه

افتخـــــارات کسب شده

راه هـــــــای ارتبـــــــــاطی 



شــرکت آرادجــم خاورمیانــه )ســهامی خــاص( درســال 
1388 بــا هــدف ارائــه ســرویس و خدمــات پــس 
و دســتگاه های  فــروش سیســتم های کدینــگ  از 
بســته بندی اعــم از جــت پرینتر هــای صنعتــی، لیــزر 
و  کارتونینــگ  و  شــرینک  دســتگاه های  مارکر هــا، 

ــوازم جانبــی تاســیس گردیــد. ل

درباره ما



ســاختن مجموعــه ای مقتــدر، بــا محصــوالت بــه 
بــر اصــول ارزش هــای ســازمانی، و  بــا اتــکا  روز، 
اشــیاقی وافــر جهــت ارائــه خدمــات بــرای کســب 
افــزوده  هــای  ارزش  ایجــاد  بــا  ـی  رقابـت مزیــت 
مناســب بــرای مشــتریان خــود در بــازار پــر رقابــت 
اســت. ـی  صنعـت چاپگرهــای  زمینــه  در   ایــران 

بــه گونــه ایــی کــه مشــتریان مــا بــاور داشــته باشــند 
ــا باشــند.  ــر م ــت گ ــران حمای ــت ای ــازار پررقاب و در ب
مجموعــه از نقشــی کــه در ایــن زمینــه بــه عهــده 
گرفتــه همــراه بــا همــکاران خــود درجهــت ســازندگی 
مجموعــه و توانمندســازی همــکاران خــود و هــم 
نقشــی کــه در جامعــه بــه عهده گرفته اند، احســاس 

بزرگــی و بالندگــی نماینــد.

ماموریت آراد جم خاورمیانه



    پرینتر های صنعــتــی

    دستگاه های شرینــگ

    دستگاه های بستــــه بندی

    دستگاه های رول برگـردان

    دستگاه های لیزر مارکر

    خطوط تولید نوشیــدنی

محصول مورد نظرتان را
انتخاب کنید:



پرینتر صنعتی مورد نظرتان را
انتخاب کنید:

جت پرینتر های درشت نگارجت پرینتر های ریز نگار



جت پرینتر هیتاچی 

UX-D160W
مشخصات

جت پرینتـــــر های ریز نگار

نمونه چـــاپ



جت پرینترهای صنعتی دستگاه هایی هستند که با پرتاب جوهر 

و بدون تماس با محصول قادر به چاپ هرگونه اطالعات ثابت و 

متغیر مانند تاریخ تولید و انقضاء، قیمت، سری ساخت، انواع 

لوگو، بارکد و... می باشند.

از این چاپگر ها معموال در انتهای تمامی خطوط تولید و بسته 

بندی کارخانجات مواد غذایی، لبنیات، نوشیدنی ها، داروسازی، 

شیرینی و شکالت، آرایشی و بهداشتی، سیم و کابل، قطعات 

خودرو، موادشیمیایی، لوله و پروفیل، کامپوزیت و... استفاده 

می شود.

UX-D160W جت پرینتر هیتاچی مدل



نمونه چاپ جت پرینتـــــر های ریز نگار




