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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/milyen-a-jo-autoipari-cimke-bp368)
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MILYEN A JÓ AUTÓIPARI CÍMKE?

A nyomtatott címkék fontos szerepet játszanak az autóiparban. A sofőrök és utasok által jól látható biztonsági és 
figyelmeztető jelzésektől kezdve egészen a motorháztető és a karosszéria alatt megbúvó, azonosításra szolgáló 
matricákig rengeteg címkével találkozhatunk a gyártási folyamat során.

Ezek mindegyike lényeges, sok esetben akár életmentő információt hordoz. Éppen ezért fontos, hogy minden esetben a 
legjobb minőségben készüljön és időtálló is legyen egyben.

Milyen autóipari címkékkel találkozhatunk?
Ha autóipari címkézésről beszélünk, a legtöbben elsőként az olyan matricákra gondolunk, mint az utastérben található, 
biztonsági információkat hordozó címkék. Azok az autó alkatrészein használt azonosító címkék azonban, melyek a 
gyártás és az üzemeltetés szempontjából sokszor a legfontosabbak, az autótulajdonosok számára általában nem is 
láthatók. 

A járművön belüli címkék közt találkozhatunk a légzsák címkével, a használati utasításokkal, figyelmeztető jelzésekkel, 
illetve az alvázszám matricákkal is. Külső címkék közt fék- és gumiabroncs címkék, illetve a különböző alkatrészek 
azonosítására alkalmazott matricák a jellemzők. Utóbbiakkal a motorháztető alatt is találkozhatunk, ahol különösen 
nagy teherbírású, speciális alapanyagok alkalmazása szükséges.

Ebből talán már érzékelhető, hogy címkézés nagy részét még az alkatrészek legyártása során végzik, jóval azelőtt, 
hogy az autó összeszerelésre kerülne. Így az autóipari címkék alig 15%-az, mely az autótulajdonosok és utasok 
számára jól látható helyen van az autóban. 

A legtöbb, fontos információval ellátott matrica ezzel szemben a karosszéria és a motorháztető alatt kap helyet, vagy 
épp az alkatrészek pontos jelölésére alkalmazzák a gyártók a gyártási folyamat során.

Minőség mindenek felett

A legfontosabb dolog az autóipari címkékkel kapcsolatban az, hogy hosszú évekig, akár évtizedekig is időtállónak és 
olvashatónak kell lenniük. Lényeges, hogy ne csak sima, de texturált, valamint olajos és szennyezett felületen is 
megállják a helyüket. 

Dacolniuk kell az extrém hőmérsékletingadozással, a vegyi anyagokkal és a kopással, éppen ezért az autógyártás 
olyan iparág, melyben mind a címkék alapanyagát, mind a gyártási technikát tekintve speciális megoldásokra van 
szükségünk.

A legtöbb autógyártó célból más alapanyagra, más technikával készült címkéket használ. Eltérőek az igények ugyanis 
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egy gumiabroncs és egy légzsák, vagy épp egy, a motorháztető alatt található alkatrész jelölésében is.
Hogyan készül az autóipari címke?

Az autóipari címkék általában a speciális igényeknek megfelelően, egyedi megrendelés útján kerülnek legyártásra. A 
speciális címkék a legfontosabb információkkal előnyomtatva is rendelhetők, ezeken a szükséges adatok, például a 
követés szempontjából lényeges vonalkódok utólag, a megfelelő címkenyomtató használatával is elhelyezhetők.

Az autóipari címkék felhelyezése a felhasználás helyétől függően manuálisan vagy automatizált módon is megoldató.

Az autóipari címkék esetében kiemelten nagy jelentőséggel bír az is, hogy a különböző gyári szabványoknak és 
biztonsági követelményeknek megfeleljenek. Minden esetben fel kell tüntetnünk a kritikus biztonsági és üzemeltetési 
információkat, valamint az alkatrészek követése szempontjából elengedhetetlen adatokat.
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