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I. MAIN PARAMETERS/ CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH 

Model HTS-220 HTS-330 
Printing Technology 
Công nghệ in 

Single PASS UV inkjet technology, DOD technical-grade nozzle and 4-grade 
scale 
Công nghệ in phun đơn PASS UV, đầu phun kỹ thuật DOD và thang 4 cấp 

Width of paper feeding 
Độ rộng khổ giấy 

250mm  350mm 

Printing width 
Chiều rộng in 

220mm 330mm 

Roll diameter or charging or 
discharging Đường kính cuộn 
cuốn liệu ;nhả liệu 

Maximum diameter: 650mm 
Đường kính tối đa: 650mm 

 
Resolution  Độ phân giải DPI 600x600dpi  hoặc 600x1200dpi 
Printing speed/min(max) 
Tốc độ in tối đa 

50m/min; 50m/ phút hoặc 25m/min; 25m/phút 

Input gas supply 
Cung cấp khí đầu vào 

0.6-0.8Mp 

Power 
Nguồn điện  

Three-phase 380VAC 50/60Hz/20KW 
Ba pha 380VAC 50/60Hz/20KW 

Accepted file format/  
Định dạng file sử dụng  

PDF, JPED, BMP and other common file formats  
PDF, JPED, BMP hoặc các định dạng phổ thông khác. 

Computer hardware 
Phần cứng máy tính  

Main board with HTS-PRIME Z370A;graphics card withHTS-GTX1070-08G 
Bo mạch chính với HTS-PRIME Z370A; card đồ họa vớiHTS-GTX1070-08G 

Image processor 
Bộ xử lý hình ảnh 

RIP bundle, and synchronous printing and RIP for big data files are 
supported, saving RIP time 
Gói RIP và in đồng bộ và RIP cho các tệp dữ liệu lớn được hỗ trợ, tiết kiệm 
thời gian RIP 

Material Type 
Loại nguyên liệu  

Coadted or non-coated paper, transparent or none transparen medium, PVC, 
PE, PET, BOPP, gold and silver foil and other material, surface is not be 
subject to pre – coating  
Giấy có tráng hoặc không tráng, trong suốt hoặc không trong suốt, PVC, PE, 
PET, BOPP, foil vàng và bạc và các vật liệu khác, nguyên liệu có bề mặt 
không được tráng phủ 

Thickness of printing stock 
Độ dày nguyên liệu  

Roll materials 0.01~0.8mm 
Cuộn nguyên liệu 0.01~0.8mm 

Temperature range 
Dải nhiệt độ 

16-320C 

Storage temperature for ink 
Nhiệt độ bảo quản mực 

16-320C 

Humidity range 
Dải độ ẩm 

40-60% 
 

Drying mode 
Chế độ sấy 

Composed of 4 sets of LEDs and a set of 5kw UV lamps and equipped with 
water-cooler roller to ensure that the material does not deform during final 

curing and may dry heat-deformablematerials including PVC, PET aluminum 
foil. 

Bao gồm 4 bộ đèn LED và một bộ đèn UV 5kw và được trang bị con lăn làm 
mát bằng nước để đảm bảo vật liệu không bị biến dạng trong quá trình sấy và 

có thể làm khô các vật liệu biến dạng nhiệt bao gồm PVC, lá nhôm PET 



 

 

Material type 
Loại nguyên liệu 

Coated or non-coated paper, transparent or nontransparent medium 
Giấy tráng hoặc không tráng, môi trường trong suốt hoặc không trong suốt 

Ink; Loại mực  Cure UV printing ink; Mực in UV 
Color cell of printing 
Loại màu in 

Four colors (CMYK) + white ink+UV vanish 
4 màu (CMYK) + màu trắng+ dầu phủ bóng  

Machine size (LxWxH) 
Kích thước máy 

4510mm x 2410mm x 2680mm 

Machine weigh 
Trọng lượng máy 

3.2 tons approimately 
Xấp xỉ 3.2 tấn 

 

II. HTS SERIES FUNCTIONAL ADVANTAGES /TÍNH NĂNG ƯU VIỆT DÒNG MÁY IN PHUN KĨ 
THUẬT SỐ HTS  

1. It adopts the world's top high-speed and high-precision industrial on-demand piezoelectric print head, 
with an accuracy of 600x600dpi, to achieve high-quality images. The printing speed is up to 50m/min, 
and the nozzle has a long service life. 
Nó sử dụng đầu in áp điện công nghiệp theo yêu cầu tốc độ cao và độ chính xác cao hàng đầu thế giới, 
với độ chính xác 600x600dpi, để đạt được hình ảnh chất lượng cao. Tốc độ in lên đến 50m / phút và đầu 
phun có tuổi thọ lâu dài. 

2. Inkjet is a non-contact printing method, the mainstream development direction of digital printing, and 
the material is adaptable. Paper, PVC, PET, PE, BOPP, gold and silver foil and other materials do not 
need to be pre-coated on the surface, reducing the process and reducing the cost. 
Inkjet là phương pháp in không tiếp xúc, hướng phát triển chủ đạo của in kỹ thuật số, khả năng thích 
ứng vật liệu, giấy, PVC, PET, PE, BOPP, lá vàng và bạc và các vật liệu khác, bề mặt không cần tráng 
trước, giảm quy trình và giảm chi phí. 

3. CMYK+W color group, easy to achieve full-color printing of transparent and non-transparent materials, 
no plate making, printing from one sheet. 
Nhóm màu CMYK + W, dễ dàng đạt được in đầy đủ màu sắc của vật liệu trong suốt và không trong 
suốt, không cần bản in, in được số lượng từ một sản phẩm. 

4. Variable data processing system (Variable Data Print), easy to achieve variable data printing such as 
one-dimensional code, two-dimensional code, serial number, dot matrix code, etc., to achieve one code 
and one code, meeting the demand for anti-counterfeiting traceability orders. 
Hệ thống xử lý dữ liệu đa dạng (Variable Data Print), dễ dàng thực hiện in dữ liệu biến đổi như mã một 
chiều, mã hai chiều, số sê-ri, mã ma trận điểm, ... để đạt được một mã và một mã, đáp ứng nhu cầu truy 
xuất nguồn gốc, chống hàng giả. 

5. Friendly, concise and easy-to-use typesetting output software, quick change of order work, no waiting 
for work, improving work efficiency. 
Phần mềm đầu ra sắp chữ thân thiện, ngắn gọn, dễ sử dụng, thay đổi thứ tự công việc nhanh chóng, 
không phải chờ đợi, nâng cao hiệu quả công việc. 

6. Ultra-low production costs, inks, nozzles and other parts are supplied at ultra-low prices, which are 
basically close to the cost of traditional printing 
Chi phí sản xuất cực thấp, mực in, đầu phun và các bộ phận khác được cung cấp với giá cực thấp, về cơ 
bản gần với chi phí in truyền thống 



 

 

7. The patented technology of the automatic nozzle cleaning and maintenance system (e-clean) effectively 
cleans and maintains the nozzle modules, reduces maintenance nozzle ink waste and human factor 
damage to the nozzles, and extends the service life of the nozzles. 
Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế về hệ thống bảo dưỡng và vệ sinh đầu phun tự động (e-clean) 
làm sạch và bảo dưỡng hiệu quả các mô-đun đầu phun, giảm lãng phí mực đầu phun bảo trì và thiệt hại 
do con người gây ra cho đầu phun, đồng thời kéo dài tuổi thọ của đầu phun. 

8. Imported environmentally friendly UV ink, non-toxic and no VOC emissions, certified by the nozzle 
manufacturer, no nozzle clogging, good color reproduction. 
Mực UV nhập khẩu thân thiện với môi trường, không độc hại và không phát thải VOC, được chứng nhận 
bởi nhà sản xuất đầu phun, không bị tắc đầu phun, tái tạo màu tốt. 

9. Mature and stable circulating ink supply system, modular independent positive and negative pressure 
control, segmented filtering technology, world-class ink degassing technology to ensure the stability and 
reliability of ink supply. 
Hệ thống cung cấp mực tuần hoàn hoàn thiện và ổn định, điều khiển áp suất âm và dương độc lập theo 
mô-đun, công nghệ lọc phân đoạn, công nghệ khử khí mực đẳng cấp thế giới để đảm bảo độ ổn định và 
độ tin cậy của nguồn cung cấp mực. 

10. The printing section adopts dual servo tension control, front and rear rewinding and unwinding tension 
control, and a stable and reliable tension control system to ensure smooth paper feeding and register 
accuracy. 
Phần in áp dụng điều khiển độ căng servo kép, kiểm soát độ căng cuộn trước và tua máy phía sau và hệ 
thống kiểm soát độ căng ổn định và đáng tin cậy để đảm bảo nạp giấy trơn tru và đăng ký độ chính xác. 

11. Built-in corona, dust removal and static removal device, effectively improve the affinity and adhesion of 
the material and ink; reduce the influence of materials and external factors on inkjet imaging, and 
improve printing quality. 
Tích hợp corona, thiết bị loại bỏ bụi và loại bỏ tĩnh, cải thiện hiệu quả ái lực và độ bám dính của vật 
liệu và mực in; giảm ảnh hưởng của vật liệu và các yếu tố bên ngoài lên hình ảnh máy in phun và cải 
thiện chất lượng in. 

12. Exclusive RIP color separation software, original ink factory waveform, user-defined creation of ICC, 
combined with the unique texture of UV ink, showing exquisite printing quality, fully expanding the 
imagination of brand owners. For example, the automatic trapping function has pre-stored the ICC 
curves of common materials on the market, which is convenient for selecting the best characteristic files 
of the printing machine and paper to achieve the best color reproduction. 
Phần mềm tách màu RIP độc quyền, dạng sóng nhà máy mực gốc, ICC do người dùng tạo ra, kết hợp 
với kết cấu độc đáo của mực UV, cho thấy chất lượng in ấn tinh tế, mở rộng hoàn toàn trí tưởng tượng 
của chủ sở hữu thương hiệu. Ví dụ, chức năng bẫy tự động đã lưu trước các đường cong ICC của các 
vật liệu phổ biến trên thị trường, thuận tiện cho việc lựa chọn các tệp đặc trưng tốt nhất của máy in và 
giấy để đạt được màu sắc tái tạo tốt nhất. 

13. The nozzles are cleaned automatically to prevent clogging. Các đầu phun được làm sạch tự động để 
tránh tắc nghẽn. 

14. Test document integration, one-click test print head printing effect Tích hợp tài liệu thử nghiệm, hiệu 
ứng in đầu in thử nghiệm một lần nhấp. 

15. Is it possible to print twice. Có thể in lần hai. 

 

 

 



 

 

II. INDUSTRY APPLICATION/ LĨNH VỰC ÁP DỤNG 

   
Applicable for label orders with 
limited quantities, multiple 
varieties and tight requirement on 
timeliness 
Áp dụng cho các đơn đặt hàng tem 
nhãn có số lượng ít, nhiều chủng 
loại , yêu cầu thời gian giao hàng 
nhanh, gấp.  

Applicable for the printing of serial 
number, one dimensional code, QR 
code and others coming with 
variable information and anti-
counterfeiting traceable label 
Rất phù hợp với các đơn hàng tem 
nhãn có nội dung thay đổi liên tục 
như in số sê-ri, mã vạch, mã QR và 
các loại thông tin truy xuất nguồn 
gốc,tem chống hàng giả … 

Applicable for types of personalized 
qualitative and new products market 
services developed and invested 
Phù hợp với các loại tem nhãn dành 
cho các sản phẩm mới, những dòng 
sản phẩm phát triển mang tính cá nhân 
hóa.   

Một số Ưu điểm cơ bản của Máy In kỹ thuật số dạng cuộn 

1. Tiết kiệm thời gian : Thời gian chuẩn bị ngắn, dễ dàng chỉnh sửa nếu xảy ra lỗi thiết kế hoặc màu sắc chưa 
chuẩn, máy chạy tốc độ cao 50m/phút.  

2. Tiết kiệm nguyên liệu: Mực in, giấy in, số lượng sản phẩm được tính toán in chính xác đến từng sản phẩm 
tránh thừa – thiếu. 
- Thay đổi nội dung in nhanh chóng, chưa đầy 01 mét nguyên liệu đã chuyển được sang mã in khác, rất 

phù hợp với nhiều đơn hàng khác nhỏ phải thay đổi liên tục, hiệu suất cao 
- Kiểm soát chính xác số lượng bản in cần in, tránh được lãng phí nguyên liệu, tránh in dư thừa không 

cần thiết, cũng tránh thiếu phải lắp lại bản in in lại bù đủ số lượng cho đơn đặt hàng.  
3. Tiết kiệm chi phí khi in đơn hàng số lượng ít: Có thể in đơn hàng từ 1 sản phẩm, rất phù hợp với đơn hàng 

ngắn, Không cần mất chi phí- thời gian làm bản in, khuôn in, trục in.  
4. Tiết kiệm nhân lực: Chỉ cần một nhân viên biết sử dụng máy vi tính và hiểu về nguyên lý in, không cần có 

kinh nghiệm cũng có thể học rất nhanh việc thao tác và sử dụng máy in kĩ thuật số, nhân viên vừa in, vừa 
kiểm tra và vừa có thể tranh thủ làm các nghiệp vụ khác. Giải quyết vấn đề phụ thuộc vào nhân viên có 
kinh nghiệm. 

5. Bảo mật thông tin tốt: - In ấn ngay tại nhà; tại văn phòng; tại công ty. Đảm bảo các thông tin thiết kế không 
bị lọt ra ngoài, giảm thiểu nguy cơ bị làm hàng giả, hàng nhái.  

6. Phạm vi ứng dụng cao :  
- Đa dạng khách hàng: In kỹ thuật số giúp thực hiện các đơn hàng cho đa dạng khách hàng, từ các công 

ty lớn, doanh nghiệp nước ngoài cho đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cá nhân, cho các sự kiện,… 
- Máy có thể in được trên nhiều bề mặt và độ dày của chất liệu;  
- Thay đổi nhiều nội dung in hoặc các bài in nhanh chóng- dễ dàng-ít chi phí. Có thể in các nội dung in 

cố định và cũng có thể in  các Dữ liệu in ấn tùy biến ,số nhảy, dữ liệu biến đổi, dễ dàng thay đổi và có 
thể sử dụng các file dữ liệu khác nhau mà không làm chậm quá trình in ấn như việc in offset, Flexo, 
Ống đồng….  

7. Diện tích đặt để máy nhỏ gọn, máy thao tác đơn giản thuận tiện, tiết kiệm điện- công suất máy 20KW  . 


