
De M-Serie i-Tech apparaten met print- en 
aanbrengsysteem vormen een rendabele, 
multifunctionele print- en etiketteeroplossing die 
geschikt is voor vele toepassingen op het gebied van 
product-, doos- en tray-etikettering en die aan alle 
nauwkeurigheids- en snelheidseisen voldoet. Met de 
M230i beschikt u over een betrouwbaar, robuust en 
gemakkelijk te gebruiken apparaat waarmee u gedurende 
vele jaren continu betrouwbaar kunt etiketteren - zelfs in 
de meest veeleisende productieomgeving.

Veelzijdig & betrouwbaar printen en etiketteren

M230i print- & aanbrengsysteem

Gemakkelijk te bedienen - ongekende mogelijkheden
Eenvoudige controle 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 het 
automatische lint klemmechanisme

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

Hogere printsnelheid voor kortere cyclustijden

Robuust ontwerp maakt elke bevestigingsstand mogelijk

Lagere eigendomskosten - verhoogde efficiëntie
Langere levensduur van de printkop

Minder materiaalafval met volledige etiketdekking waardoor een optimaal etiketformaat 
mogelijk is

Verhoogde uptime door snelle vervanging van verbruiksartikelen en printkop



www.domino-printing.com

Flexibele, multifunctionele print- en etiketteeroplossing

Etiketteren van bewegende of stilstaande producten

Nauwkeurige en consistente positie van het etiket

Gemakkelijk en snel vervangen van verbruiksartikelen

Etiketteren aan zij-, boven- of onderkant

Brengt het laatst geprinte label aan

Robuust industrieel ontwerp

Standaard linkse en rechtse uitvoeringen

Voordelen van de stempelapplicator

Technische gegevens - standaard opties
Printtechnologieën: Thermo transfer

Optioneel - direct thermisch of alleen etiketten 
aanbrengen (etiketteeruitvoering)

Printresoluties: 12 dots/mm (300dpi)

Optioneel - 8 dots/mm (200dpi)

Snelheid: 20-80 etiketten per minuut

Etiketgroottes: Tot 110 x 210 mm

Label & lintafmetingen 600 m

Afstand tot product: Tot 360 mm

Toevoer luchtdruk: 6 bar perslucht

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

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

Gebruikersinterface: Grafische display met keuze uit 25 talen

Algemene afmetingen: 668 x 516 x 243 mm (Printer & Applicator min) 
668 x 858 x 314 mm (Printer & Applicator max) 
406 x 278 x 129 mm (Besturing - PCU)

M230i Tamp/1015 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.

Grotere etiketten en langere slaglengtes beschikbaar - meer details op verzoek.

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 
in de codekeuze door de vereenvoudigde opslag van printberichten en 
vooraf inzien van WYSIWYG-berichten

www.dominobenelux.com 


