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Etikečių spausdinimo įrenginys SQUIX 4.3 (bazinė 
versija)  
 
2017 metais „CAB“ išleido naują spausdintuvą SQUIX, kuris 
pakeitė spausdintuvą A4+. Spausdintuvai A4+ buvo 
gaminami nuo 2006 metų. Per dešimtmetį jie puikiai 
užsirekomendavo ir Lietuvoje, ir pasaulyje. 
SQUIX spausdintuvai yra dar geresni. Jie turi labai panašią 
mechaniką, bet daug naujesnę ir spartesnę elektroniką bei 
šiuolaikinę programinę dalį. Paprastai tariant, SQUIX 
išsiskiria patogiu intuityviu valdymu, greitu spausdinimu, 
universalumu ir kompaktiškumu. Pastarieji metai parodė, 
kad SQUIX pasižymi ir A4+ spausdintuvams būdingu 
patikimumu. 

 
Savybės būdingos visiems CAB SQUIX spausdintuvams: 

 įrenginys – kompaktiškas, daugelis detalių pagaminta iš plastiko, bet korpusas tvirtas, o mechanizmas 
patikimas. SQUIX priskiriamas universalių spausdintuvų klasei. Gali būti naudojamas gamyboje ir 
biure, dirbti 8 val. per parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo laikas 5 metai;  

 spausdintuvo galvutė ir varantysis velenas yra keičiami labai greitai įrankiu, įtrauktu į komplektą; 

 200 dpi galvutę galima pakeisti į 300 ir 600 dpi bei atvirkščiai; 

 spausdintuvas turi didelį, šviečiantį tamsoje, liečiamą operatoriaus ekraną. Spausdintuvo valdymo 
kalbą galima pasirinkti – lietuvių, rusų, anglų; 

 labai greitas procesorius ir didelė operatyvinė atmintis; 

 prie kompiuterio gali būti prijungtas per USB, COM, tinklo jungtį (10/100 Base T).  
 
Savybės, būdingos SQUIX 4.3 versijai: galvutė yra pritaikyta spausdinti tiesioginio šiluminio poveikio būdu 
(ant terminio popieriaus). Jos apsauginis sluoksnis storas. Tai apsaugo galvutę nuo mechaninio poveikio, 
bet neleidžia itin preciziškai perduoti šilumą substratui, todėl spausdinimo kokybė vidutiniška. Taip, galvutė 
gali spausdinti ir šiluminio pernešimo būdu, tačiau kokybė nebus pati aukščiausia. Užtat galvutė pritaikyta 
dirbti vėsiomis ir drėgnomis sąlygomis. 
 
SQUIX 4.3 techninės charakteristikos 
 

Modelis SQUIX 4.3 /200 SQUIX 4.3 /300 SQUIX 4.3 /600 

Prekės kodas 5977014 5977015 Kol kas nėra 

Spausdinimo skiriamoji geba 203 dpi 300 dpi 600 dpi 

Didžiausias spausdinimo greitis 250 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 

Spausdinimo plotis 104 mm 105,6 mm 105,6 mm 

 
Dažjuostė  Vaško, vaško dervos ir 

dervos pagrindo, 
450 m ilgio, IN arba 
OUT vyniojimo, iki 
114 mm pločio; 

Ruošiniai popierius „Vellum“, 
„Semigloss“, „Gloss“, 
plonas kartonas, PE, 
PP, PVC, PET, PA, PI, 
PU, Acrylate, Tyvec. Medžiagos storis 0,03 ÷ 0,60 mm (300 g/m²); Didžiausias 
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rulono išorinis Ø 205 mm, šerdis Ø 40 mm (gali būti ir Ø 76 mm); suvyniojimas 
– OUT ir IN.  

Etikečių jutiklis reguliuojamas 5 ÷ 60 mm nuo krašto, mato tarpus tarp etikečių ir juodus 
brūkšnius ant lainerio; 

Procesorius 32 Bit Clock rate 800 Mhz; 
RAM/ROM 256 MB / 256 MB Flash;    
Lizdas atminties kortelei gali būti panaudota iki 512 Gb SD kortelė (SDHC, SDXC) 
Laikrodis vidinis laikrodis ir datos skaitliukas; 
Operatoriaus aplinka skystų kristalų liečiamas ekranas; 
Sąsajos RS-232C, USB 2.0, 10/100 Base T (tinklo jungtis); 
Išmatavimai ir svoris 252 x 288 x 460 mm, 10 kg; 
 
1. Spausdintuvo komplektas SQUIX 4.3 /200  spausdintuvas SQUIX 4.3 su 200 dpi galvute, programa 
maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija, maitinimo laidas, įpakavimas. 
 
 
2. Spausdintuvo komplektą SQUIX 4.3 /300 sudaro: spausdintuvas SQUIX 4.3 su 300 dpi galvute, programa 
maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija, maitinimo laidas, įpakavimas. 
 
Atsarginės detalės 
5977382 Galvutė 200 dpi   
5977383 Galvutė 300 dpi   
5954180 Velenėlis DR4     
 
Galvutės valymui - rekomenduojamas „pieštukas“ Nr. ASZEB_105950-035.  
 
Galimi naudingi priedai 
 

Kodas Aprašas Paveiksliukas 

5946091 Išorinis išvyniotuvas EU4/300 
Didžiausias rulono skersmuo  390 mm, juostos plotis iki 120 mm, 
šerdies skersmuo 38,1 mm. 
Abi išvyniojimo kryptys. 

 
 

5948102.597 Išorinis suvyniotuvas ER1/210 
Jis pritvirtinamas prie spausdintuvo korpuso varžtu. Juostos 
įtempimą užtikrina balansuojantis velenas. Vyniojimo kryptys abi 
(inside ir outside). Didžiausias juostos plotis 120 mm, didžiausias 
suvynioto rulono skersmuo 205 mm. 
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5978900 Karpytuvas CU400 su gaudykle 
Didžiausias plotis iki 120 mm, karpomos medžiagos gramatūra 60 
÷ 300 g/m², storis 0,05 ÷ 1,1 mm. Karpymo dažnis ne daugiau 100 
kartų per min.  
Karpymo žingsnis nuo  3 mm. 
Karpytuvo gaudyklėje telpa iki  50 etikečių. 

 
5977731 Bevielio tinklo antena statoma į USB lizdą 

 USB-WLAN-Stick 802.11b/g/n 2,4 GHz + a/n/ac 5 GHz. 

 
5977xxx.121 Specialus dangtis elektronikos pramonei. 

Saugo komponentus, esančius spausdintuvo viduje, nuo 
elektromagnetinės radiacijos.  
Saugo operatorių nuo statinės iškrovos. 

 
5977xxx.122 Specialus dangtis maisto pramonei. 

Turi magnetinių savybių. Dangčio dalelės būtų aptinkamos 
metalo detektoriais. 
Mėlyna spalva aiškiai skiriasi nuo daugumos maisto spalvų. 
Dangčio medžiaga atitinka maisto pramonės reikalavimus EU 
10/2011 ir FDA CRF 21 177.2600. 

 
5979025 Speciali kamera spausdintuvui pastatyti maisto 

pramonės įmonėse. 
Nerūdijančio plieno dėžė. Atspausdintos etiketės išlenda per 
priekinį langą.  
Norint pakeisti ruošinių ruloną ar dažjuostę, visas dėžės priekis 
atsidaro, o spausdintuvas ištraukiamas į priekį ant spec. bėgelių. 
Į dėžę galima sumontuoti šildymo ir drėgmės kontrolės įrangą. 
Visiškai uždarius dėžę pasiekiama IP69K klasė. 

 
 

 
Garantija. Spausdintuvui suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija netaikoma eksploatacinėms dalims – 
galvutei ir velenėliui. Galvutei suteikiama ribotos trukmės 6 mėn. arba 25 km kainos kompensavimo 
garantija. Kainos kompensavimo esmė – kompensuoti klientui prarastą eksploatacinį laiką arba prarastą 
kilometražą, t. y. sugedus galvutei, kompensuojama tiek procentų naujos galvutės kainos, kiek procentų 
laiko (arba kilometražo) neatitarnavo sugedusi galvutė. 
Kada naudojamas laikas, o kada kilometražas? Kai klientas naudoja spausdintuvą intensyviai, t. y. daugiau 
nei 4 km/mėn., kompensavimo sistema veiks skaičiuojant kilometražą, kitu atveju – laiką. 
Kainos kompensavimas netaikomas, jei galvutę pažeidžia arba jos tinkamai neapsaugo vartotojas, t. y. jei 
galvutėje yra mechaninis pažeidimas arba jei galvutės kaitinimo elementai perkaitę. Šie defektai matomi 
pro mikroskopą. 
 
Pristatymas, instaliavimas. Spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos ribose yra įtrauktas į 
spausdintuvo kainą. Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokamos pagal galiojančius 
įkainius arba atskirą susitarimą. 
 
Pristatymo terminai: iš ,,PakMarko“ sandėlio per 2 darbo dienas ir 3 savaites, jei iš Vokietijos. 
 
Pasiūlymo galiojimas – 6 mėn. 
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Maketavimas. Paprastą nemokamą etikečių kūrimo ir spausdintuvo valdymo programą „CABLabel S3 Lite“ 
rastumėte gamintojo internetiniame portale. Jums reiktų atsisiųsti ir įsidiegti ją savo asmeniniame 
kompiuteryje. Naudojantis šia programa patogu maketuoti tekstus, brūkšninius kodus, galima įkelti į 
maketą iš anksto paruoštus paveikslėlius. Programa yra įrankis spausdinti etiketes. Veikia tik dirbant su CAB 
spausdintuvais. Kadangi programa yra nemokama, ji bet kada gali būti išimta iš portalo, bet kada gali būti 
įkelta nauja jos versija, bet kada gali būti nutrauktas jos palaikymas, nebūtų sprendžiamos programinės 
klaidos, jei su tokiomis būtų susidurta. 
Dažnai maketavimui naudojamos trečių šalių tiekiamos programos Corel Draw ir MS Word. Naudojantis 
jomis spausdinimas vykdomas per MS Windows OS tvarkyklę. Tvarkyklė taip pat yra parsiunčiama iš 
interneto, spausdintuvo gamintojo puslapio.  
Jei reikia didesnių programinių galimybių ir garantijų, rekomenduojame kompiuterinę programą „Nice 
Label“. Yra daug šios programos versijų. Naudojantis net silpniausia šios programos versija, galima kurti gan 
sudėtingas etiketes, pvz., ji leidžia makete įvesti tekstus bet kuria kalba, maketuoti brūkšninius kodus, 
leidžia į maketą įkelti kintamus laukus (pvz., sąsajas su MS Excel failu, laiko ar datos laukus, skaitliuką, lauką, 
kuriame tekstas įvedamas prieš pat spausdinimą). Programa universali: tinka ne tik šiam, bet ir kitiems 
etikečių spausdintuvams. Galingesnės šios programos versijos turi žymiai daugiau galimybių. Kompiuterinės 
programos „Nice Label“ nuolat naujinamos, keičiasi jų galimybės ir kainos. Šių kompiuterinių programų 
aprašymai ir kainos teikiami atskirame pasiūlyme. 
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