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Excesso de tinta é um problema comumente encontrado 
em cartuchos de terceiros. 

Resultado: Entupimento do mecanisco de impressão -> 
Martelos (hammer springs) presos -> Baixa qualidade de 

impressão e códigos de barras ilegíveis -> Reparos dispen-
diosos do mecanismo de impressão

O rigoroso processo de fabricação da Printronix garante a 
quantidade certa de tinta. 

Resultado: Melhor qualidade de impressão -> Redução de 
desperdício -> Menor custo operacional

O excesso ou a baixa viscosidade da tinta causa má quali-
dade de impressão. 

Resultado: falhas na impressão ou manchas -> Entupimen-
to do mecanismo de impressão -> Martelos (hammer 

springs) presos -> Alto custo para o reparos do mecanismo 
de impressão

A viscosidade ideal da tinta é garantida para fornecer re-
sultados confiáveis. 

Resultado: Qualidade de impressão consistente -> Tempo 
de inatividade reduzido -> Custos de manutenção mais 

baixos

Freqüentemente causa problemas de incompatibilidade, 
atolamentos prematuros ou não atinge a vida útil estimada. 

Sem solda de proteção da fita. 

Resultado: desempenho de impressão não confiável -> 
Maior tempo de inatividade -> custos operacionais mais 

altos -> notificações frequentes de não detecção da solda 
de proteção

As formulações de tinta proprietárias da Printronix são 
constantemente aperfeiçoadas. 

Resultado: minimiza os danos nas pontas do martelo e na 
montagem do banco do martelo -> Qualidade e longevi-

dade da impressão

ITecido inferior é comumente usado para reduzir custos. 

Resultado: Falhas prematuras -> acúmulo de fibra de fita ao 
redor das pontas do martelo -> martelos presos ou pontas de 

martelo quebrados-> Códigos de barras com falhas ou 
ilegíveis -> Reparos caros de impressão e ilegíveis -> Alto 

custo de reparo do mecanismo impressão -> atolamento de 
fita

A Printronix usa tecido de alta qualidade com padrão de 
trama consistente. 

Resultado: maximiza a vida útil da fita e a qualidade de 
impressão -> Minimiza o entupimento do mecanismo de 

impressão

Fabricantes de cartuchos não genuínos geralmente usam 
química de tinta de qualidade inferior, causando oxidação. 
O envelhecimento da fita é um problema, proporcionando 

vida útil curta. 

Resultado: Desgaste acelerado das pontas do martelo -> 
Corrosão do revestimento de cromo no banco do martelo 

-> Alto custo de reparo do mecanismo impressão

O sistema de engenharia Printronix de alto nível garante 
que o cartucho de fita funcione com vida útil nominal sem 

falhas ou atolamentos prematuros. Tecnologia de soldagem 
de proteção da fita é crucial. 

Resultado: Desempenho confiável -> Tempo de inatividade 
reduzido -> Menor custo de manutenção -> Solda de 

proteção da fita detectável


