
BradyPrinter S3000 
Pictogram- en labelprinter
Eenvoudig betrouwbare pictogrammen 
printen voor meer veiligheid en efficiëntie
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Met de BradyPrinter S3000 kunt u een uitgebreid assortiment 
pictogrammen en labels printen voor meer veiligheid en efficiëntie op de 
werkplek. Veiligheidspictogrammen, vloermarkering, 5S-labels, Lean-
labels, labels voor de identificatie van rekken, deuren, trappen, bakken, 
bureaus en stoelen, en CLP-labels voor de identificatie van chemicaliën 
kunnen allemaal ter plaatse in één kleur worden geprint, telkens 
wanneer u deze nodig heeft.

De BradyPrinter S3000 kan printen op Brady’s industriële 
vinylmaterialen met een levensduur van 8-10 jaar bij buitengebruik, 
alsook op polyestermaterialen inclusief ToughStripe-vloermarkering. 
De pictogrammen en labels die geprint worden met de BradyPrinter 
S3000 zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik. Dit is bijzonder 
handig voor veiligheids- en site-identificatie in grote bedrijven, in en 
rond productiehallen, magazijnen, logistieke centra en distributiecentra. 
De pictogram- en labelmaterialen van Brady gaan jarenlang mee in 
industriële omgevingen en werden getest volgens de internationale 
ASTM-testmethoden. Technische fiches zijn beschikbaar voor alle 
pictogram- en labelmaterialen.

Duurzaam ontwerp 

Bijzonder gebruiksvriendelijk 
De BradyPrinter S3000 is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor 
dat labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo 
kunt u direct de pictogrammen en labels printen die 
u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig 
en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke 
labelmaterialen en de bijbehorende 
printlinten die in minder dan 20 seconden 
vervangen kunnen worden. Wanneer u 
Brady Workstation-apps gebruikt, kunt 
u kiezen uit een groot aantal opties 
voor pictogram- en 
labelontwerp.

Print een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen 

www.bradyeurope.com/S3000
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Ervaar zelf hoe makkelijk u pictogrammen en 
labels kunt printen. Boek een demo op:  
www.bradyeurope.com/S3000

Printers

Bestelreferentie
Artikel-
nummer Omschrijving

S3000 149511 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – US
S3000-EU 149512 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – EU
S3000-UK 149513 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – UK
S3000-SFIDS 241113 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – US met 

Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
S3000-EU-SFIDS 241114 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – EU met 

Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
S3000-UK-SFIDS 241115 BradyPrinter S3000 Pictogram- en labelprinter – UK met 

Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite

Accessoires

Bestelreferentie
Artikel 
nummer Omschrijving

Squeegee 036612 Squeegee
B30-TROLLEY 120994 Trolley voor BBP30/S3000/i3300-printers
PCK-6 133251 Reinigingskit voor printers – thermische transfertprinters
B30-WIPER 142114 Pak met 5 media wipers voor BBP30/S3000/BBP31/

S3100/BBP33/i3300-printers
B30-CCT 142116 Reinigingstool voor snijmes voor BBP30/BBP31/BBP33/

S3000/S3100/i3300-printers
Supplies Carrying 
Case

999834 Draagtas voor supplies

Toepassingen Veiligheid en compliance op de werkplek; Lean; 5S 
en visuele identificatie op de werkplek; algemeen 
onderhoud; operations- en site-identificatie; gebouwen 
en terreinen; logistiek/magazijn

Specificaties

Printresolutie (dpi) 300

Printsnelheid (mm/sec) 101,6

Printtechnologie Thermische transfert

Max. labelbreedte (mm) 107,95

Snijmes Automatisch snijmes

Scherm Kleurentouchscreen

Kenmerken

Kleurencapaciteit Eenkleurig

Zelfstandig printen Perifeer

Softwarecompatibiliteit Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma 
voor softwareprogramma’s van derden

Continue vs. gestanste labels Continue tape & gestanste labels

Aanbevolen gebruik/labels per dag 600 labels van 50,8 x 101,6 mm per dag, 300 grotere 
labels per dag. 8 uur/5 dagen

Ondersteunde materialen Tape voor gebruik bij koude temperaturen; vinyl 
voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag 
halogeengehalte; magnetische tape; tape uit 
gemetalliseerd polyester; fotoluminescente tape; 
voorbedrukte GHS/CLP-labels; labels met voorgedrukte 
koptekst; drukknop- en EPREP-labels; reflecterende 
tape; herpositioneerbaar vinyl; tags; fraudebestendig, 
gemetalliseerd polyester; ToughWash-labels die bestand 
zijn tegen hogedrukreiniging; ToughStripe-vloermarkering
 

Compatibele materialen B30EP-
B30C-
B30-

Extern Printen (aangesloten op 
een PC)

Ja

Aansluitmogelijkheden USB

Fysieke eigenschappen

Hoogte x Hoogte x Breedte (mm) 304,80 x 241,60 x 230,60

Gewicht (kg) 5,30

Werkingstemperatuur 10°C - 40°C

Goedkeuring/Conformiteit UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwan 
RoHS, CCC, China RoHS

Garantie 1 jaar

Schermreiniger Trolley Reinigingstool voor 
snijmes

De Basisontwerp Suite is 
inbegrepen bij elke printer, u hoeft 
deze enkel te downloaden op: 
Workstation.BradyID.com/Free

Creëer gepersonaliseerde 
pictogrammen, labels en 
leidingmerkers op:  
WorkStation.BradyID.com/SFID

Inclusief: S3000-printer, product-cd, stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp 
Suite, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes, snelstartgids

Printerspecificaties
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