
De M-Serie i-Tech printer met luchtapplicator is bij uitstek 
geschikt voor het contactloos printen en etiketteren 
op producten in een zachte verpakking, zoals in de 
levensmiddelen- en supermarktsector. Daarnaast is deze 
printer ook perfect voor hogesnelheidstoepassingen waar 
de afstand tot het product relatief kort is. De M230i-B100 
is met succes toegepast bij veel drankenproducenten en in 
een groot aantal andere sectoren.

Gemakkelijk te bedienen - ongekende mogelijkheden
Duidelijke bewaking en aansturing dankzij de optionele TouchPanel gebruikersinterface in kleur 

Gemakkelijke navigatie en bediening dankzij de intuïtieve QuickStep software 

Minimale stilstand dankzij het gereedschapsloze, magnetische printkopbevestigingssysteem en de 
flexibele lintstiften

M230i met luchtapplicator
Contactloos - ideaal voor delicate producten

Verbeterde prestaties - de norm voor efficiëntie
Lint- en etikettenrol met een capaciteit van 600m binnen compacte afmetingen

Hogere printsnelheid voor kortere cyclustijden

Robuust ontwerp maakt elke bevestigingsstand mogelijk

Dankzij de volwaardige GS1-coderingsmogelijkheid met barcodes, tekst en 

afbeeldingen in hoge resolutie wordt voldaan aan de eisen van de leveringsketen

Lagere total cost of ownership - verhoogde efficiëntie
Langere levensduur van de printkop

Minder materiaalafval met volledige etiketdekking waardoor een optimaal 

etiketformaat mogelijk is

Verhoogde uptime met snelle vervanging van verbruiksartikelen en printkop
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Contactloos voor delicate producten

Etiketteren van bewegende of stilstaande producten

Etiketteren op hoge snelheid

Robuust industrieel ontwerp

Gemakkelijk en snel vervangen van verbruiksartikelen

Etiketteren aan de zij- of bovenkant

Standaard linkse en rechtse uitvoeringen

Voordelen van een luchtapplicator

Technische gegevens - M230i-B100 
Printtechnologieën: Thermo transfer

Printresoluties: 12 dots/mm (300dpi)

Snelheid: 40-80 etiketten per minuut

Etiketgroottes: Tot 100 x 100mm

Label & lintafmetingen 600m

Afstand tot product: Tot 50mm

Toevoer luchtdruk: 6 bar perslucht

Communicatie: 2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet

I/Os (configureerbaar): 10 Inputs en 10 Outputs

Gebruikersinterface: Grafische display met keuze uit 25 talen

Algemene afmetingen: 627 x 616 x 243mm (Printer & Applicator min) 
406 x 278 x 129mm (Controller - PCU)

QuickStep, onze unieke en eenvoudig te gebruiken interface, zorgt voor 
een moeiteloze aansturing en statusaanduiding, waardoor de printer snel en 
eenvoudig operationeel is. Geen ingewikkelde menu’s of parameters. In een 
handomdraai voert u een printopdracht in.

Optionele QuickStep gebruikersinterface

Snelle toegang tot favoriete menu’s en instellingen via grote, 
gebruiksvriendelijke iconen en een aanpasbaar beginscherm

Gemakkelijke, gevraagde invoer van gegevens in etiketsjablonen

Sneller uitvoeren van wisselingen en hulp bij het elimineren van fouten 
met de codekeuze door de vereenvoudigde opslag van printberichten 
en vooraf inzien van WYSIWYG-berichten

M230i Blow/1215 NL    Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp of de specificatie van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een deel van de  
        informatie in deze brochure is van algemene aard en klanten dienen te controleren of het van toepassing is op hun individuele omstandigheden.


