Dozen sluiten én bedrukken

Combideal

Bent u op zoek naar een toepassing, waarmee u
tegelijkertijd dozen kunt sluiten en bedrukken?
Met de combinatie van de dozensluiter Taper 103 SD
en de Anser U2 Smart inkjetprinter haalt u een
efficiënte oplossing in huis om uw dozen in één
handeling te sluiten en te bedrukken.

Dozensluiter Taper 103 SD
+
Inkjetprinter Anser U2 Smart
+
diverse toebehoren

slechts € 3.350 *

Dozensluitmachine Taper 103 SD
De Taper 103 SD dozensluiter is voorzien van zijdelingse aandrijfbanden voor een optimale en stabiele
doorvoer van de doos. Breedte en hoogte van de dozen stelt u eenvoudig en snel in door middel van draaihendels. Het dichtvouwen van de flappen en het invoeren van de doos gebeurt manueel. De dozen worden
automatisch bovenaan en/of onderaan dichtgekleefd.
Dozensluitmachine Taper 103 SD
Breedte kleefband
Afmetingen doos

37, 50 of 75 mm
lengte
>120 mm
breedte 110 tot 500 mm
hoogte 120 tot 500 mm

Snelheid

tot 23 m/min
rollenbaan in- en uitvoer 400 mm
4 wieltjes met rem

Uitrusting

Inkjetprinter Anser U2 Smart
De Anser U2 Smart is een compacte, superbetrouwbare inkjetprinter met bijzonder veel mogelijkheden.
Geschikt voor het printen van tekst, tellers, datums, logo’s, barcodes en 2D-codes.
Inkjetprinter Anser U2 Smart
Aantal lijnen
Hoogte tekstlijn
Printsnelheid
Geheugencapaciteit
Uitrusting

1 - 4 tekstlijnen
2,7 - 3,6 - 5,5 - 8 - 10 of 12,7 mm
bij 300 dpi : max 76 m/min
bij 150 dpi : max 152 m/min
tot 999 berichten op SD kaart
geïntegreerde fotocel
afstandsbediening

* Genoemde prijs is exclusief btw en geldig tot en met 30/06/2021.
Breevaartstraat 37

3044 AG Rotterdam

+31 (0)10 415 64 00

info@automator.nl

Combideal
Met de combinatie van de dozensluiter 103 SD en de Anser U2 Smart inkjetprinter haalt u een oplossing in
huis die het sluiten en bedrukken van dozen voor u uitvoert. U krijgt het volgende:
						
Artikelnummer
✓ 1 dozensluiter Taper 103 SD 			
H6560003
✓ 18 rollen tape PP solv trans (50 mm x 1000 m)
H6560004
✓ 1 inkjetprinter Anser U2 Smart 			
H6560001
✓ 1 inktcartridge SP4 (42 ml)			
H6560008
✓
✓
✓
✓

Geschikt voor printen op poreus en semi-poreus materiaal.

levering (Nederland)
installatie
user-training (1 uur)
garantie (1 jaar)

Combideal
Dozensluiter Taper 103 SD
+
Inkjetprinter Anser U2 Smart
+
diverse toebehoren

slechts € 3.350 *

Benieuwd naar de combinatie van de dozensluiter Taper 103 SD en de Anser U2 Smart
inkjetprinter in de praktijk?
Bekijk het in een filmpje via deze link.
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