PRO D U K TM Ä R K N I N G & S PÅ RBA RH E T

ETIKETTSKRIVARE
ZEBRA & INTERMEC

Zebra ZT
Zebra ZT är en bordskrivare inom “mid range”
segmentet. Modellen är idealisk för utskrifter av
etiketter inom industrin.
Skrivaren har ett brett användningsområde och
passar till varierande applikationer och miljöer. Modellen finns i 4 och 6 tums utförande och
skrivarens konstruktion och åtkomlighet gör den
enkel att serva och underhålla.
Zebra 110Xi4 och 170Xi4
Bordsskrivare för industriella miljöer och applikationer. Skrivarna finns i fyra utföranden med
mellan 4 och 8,5 tums skrivhuvud. Detta ger en
utskriftsbredd på max 216 mm och etikettbredd
på 224 mm. Vissa modeller av Xi- skrivaren finns
även med 600 dpi upplösning.

Intermec PM43
PM43 är en mid range industriell skrivare. Den har
en ljusstark display och ett enkelt operatörsgränssnitt. Modellen PM43c har ett mindre inbyggnadsmått än PM43 i övrigt är modellerna identiska.
Intermec PM43 Icon
Intermec PM43 Icon baseras på skrivare inom
PM43-serien. Displayen har stora lysande ikoner som anger status, färgband och larm. PM43
modellerna är som standard utrustad med RS232,
Ethernet och USB-anslutning.
Intermec PX4i och PX6i
Båda modellerna är designade och konstruerade för
utskrifter i tuff industriell miljö. De klarar kontunerliga utskrifter i bredder på 4 och 6 tum. Ethernet
och Wi-Fi är två av många funktioner som finns.
Intermec
PM43 Icon

Zebra ZT

Zebra 170Xi4 och Zebra 110Xi4

Intermec PM43

Intermec PX4i och Intermec PX6i
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Service och underhåll

Våra servieceavtal komponeras för att möta våra kunders olika krav på
underhåll och service.
Avtal om underhållsservice och support tecknas med fördel i samband
med leveransen av märkutrustningen. Ett serviceavtal kan byggas med
olika moduler och anpassas efter kundens önskemål och på så sätt skapa den bästa lösningen för att främja produktion och driftsekonomi.
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Etiketter och färgband
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”TURN KEY READY!”
För att få produktionen att flyta på så problemfritt som möjligt tillhandahåller vi etiketter och färgband.

I vårt ”Folielabb” utför vi tester inför val av termotransferfolie. Här kan
vi testa våra kunders olika etikett- och förpackningsmaterial för att
hitta eller säkerställa val av folie.

Vi säljer, installerar och driftDriftsättning
sätter utrustningen samt utI samband med mo
bildar operatörerna. Svenska
förs naturligtvis nog
Allen tar ansvar för hela
av skrivkvalitén. Vå
kontrollerar också a
kedjan – från första installalabb
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ringen mellan märk
tionsbult till
uppstart �����
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förpackningsmaskin
utrustningen.

För bästa resultat, skicka in ditt
material till vårt labb för utprovning av termotransferfolie.

perfekt.
Vi har sedan 20 år tillbaka monteringserfarenhet av märkutrustningar Vi säkerställer helt
på ett mycket stort antal olika typer produktionsﬂöde är
gäller märkning.
av förpackningsmaskiner.
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