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APLIKATOR
ZEBRA ZT400PL-10
Urządzenie wolnostojące PL-10 to szybki, wydajny i stabilny aplikator

etykietujący
PL-10 Top
Stand Applicator
to stabilne
urządzenie
nadające
Zebra
ZT410 od
jestgóry
wyjątkowo
wytrzymałą
półprzemysłową
drukarką
zapewniającą
się do szerokiej
aplikacji
na opakowania
płaskie,
które wachlarz
optymalizuje
wysokiej
jakości gamy
wydruk.
Zostałaetykiet
standardowo
wyposażona
w bogaty
zawydajność produkcji.
system
panelu
sterowania PLC
w połączeniu
awansowanych
funkcji,Wykorzystuje
dlatego też może
znaleźć
zastosowanie
w wielu
gałęziachz
zaawansowanym
ekranem dotykowym. Sterowniki są łatwe do nauczenia i proste
przemysłu
oraz usług.

Model
Metoda Druku
Max. szer. druku
Max. długość druku
Prędkość druku

NAPIĘCIE

Rozdzielczość

ZT410

w obsłudze, z wbudowanymi instrukcjami i narzędziami do rozwiązywania
problemów, aby skrócić czas szkolenia personelu i osiągnąć największą
wydajność produkcji.
Dodatkowe funkcje mają pomóc w zarządzaniu i kontroli jakości. Podstawa ze
stali nierdzewnej jest wyposażona w kółka ruchome i nakrętkę mocującą ze stali
nierdzewnej, co zapewnia dużą mobilność i stabilność. Szeroki przenośnik jest
elastyczny w użyciu, a wysokość jest łatwa do regulacji, dopasowując się do
różnych
linii produkcyjnych.
W sumie stanowią one mobilną, stabilną, elastyczną i
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
wydajną maszynę.
ZT420

Termiczna i termotransferowa
104 mm

991 mm (automatyczna kalibracja długości etykiety)
(203 dpi) 14”/356 mm PARAMETRY
na sekundę
TECHNICZNE (203 dpi) 14”/356 mm na sekundę
(300 dpi) 10”/254 mm na sekundę
(300 dpi) 10”/254 mm na sekundę
(600 dpi) 4”/102 mm na sekundę
110 / 220VAC 50 / 60Hz 1- faza
203, 300 dpi
203, 300, 600 dpi

Od 25,4 mm500VA
do 114 mm
Od 25,4 mm do 108 mm (w opcji
odklejania)
SZYBKOŚĆ DOZOWANIAautomatycznego
40 m/min.
450 m OUT (opcjonalnie IN)
Nawój taśmy ttr
NAPĘD
Pamięć wbudowana
256 MB RAM2-fazowy
i 512 MBsilnik
Flashkrokowy
MOC

Max. szer. etykiety

ETYKIETY
ROZMIAR
Komunikacja
ŚREDNICA SZPULI
Firmware

168 mm

Od 51 mm do 178 mm
Od 51 mm do 171 mm (w opcji
automatycznego odklejania)

USB 2.0, highH:speed,
rs-232
150 mm
Maks.serial, 10/100 Ethernet, USB Host, Bluetooth 2.1;
opcjonalnie: Wireless 802.11 a/b/g/n, LPT/Parallel
46mm lub 76mm
ZPL, ZPL II and EPL, ZBI 2.0 (opcjonalnie), XML, RTC

1D: Code 11;L:Code
Code
128
z podzespołami A/B/C i UCC Case Codes; ISBT-128, UPC-A;
1000 39;
x W:Code
920 x93;
wys:
1100
mm
UPC-E;
EAN-8;
EAN-13;
UPC
and
EAN
2
z
2
lub 5 cyfrowymi rozszerzeniami; Plessey; Postnet; Standard
Odczytywane kody
2-of-5; Industrial 2-of-5; Interleaved 2-of-5; Logmars; MSI; Codabar; Planet Code
WYSOKOŚĆ APLIKATORA2D:Codablock;
/ 200mm
150mm
PDF517,
Code 49; Data Matrix; MaxiCode; QR Code; TLC, MicroPDF, RSS-14, Aztek4
WYMIARY

Fonty wbudowane
Oprogramowanie
opcjonalne
Temperatura pracy
Parametry
Opcje dodatkowe
Zastosowanie

16 rodzajów
Link OS, Zebra Designer Pro (opcjonalnie)
5˚ do 40˚ (dla termotransferowej), 0˚ do 40˚ (dla termicznej)
Waga: 16,33 kg, szerokość: 269 mm,
wysokość: 324 mm, głębokość: 495 mm

Waga:18,14 kg, szerokość336,55 mm,
wysokość: 324 mm, głębokość: 495 mm

Obcinak (cutter), automatyczne odklejanie (peel), wewnętrzny nawijak, RFID, ZKDU
Przemysł, usługi, transport i logistyka, opieka zdrowotna, produkcja

Zapewniamy
Zapewniamy oprogramowanie
oprogramowanie ii materiały
materiały
eksploatacyjne renomowanych firm

EXCELLENCE IN:
digital &
& flexo label printing and converting
automated
automated labelling
labelling systems
systems
supply
supply chain
chain management
management solutions
solutions
professional
professional multi-platform
multi-platform services
services

MEMBER
MEMBER OF
OF

