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Automatiseer kabelmarkering nog meer met extra labelopties voor de 
A5500 Printer-applicator voor vlaglabels 

● Snel markeren – print uw vlaglabels en breng ze aan in slechts 5 seconden 
● Grootste keuze aan materiaalopties op de markt 
● Voeg meer gegevens toe op meer labeltypes 

 
 
Ook al worden draaddiameters kleiner, de gegevens die 
nodig zijn om draden te identificeren, worden dat niet. Het 
gebruik van vlaglabels lost dit probleem op. Deze labels 
bieden voldoende ruimte voor de gegevens die u aan een 
kleine draad wilt toevoegen. Met de BradyPrinter A5500 
Printer-applicator voor vlaglabels kunt u vlaglabels printen 
en aanbrengen in slechts 5 seconden. Het systeem zorgt ook 
voor minder afval en aanpassingen, aangezien de vlaglabels 
consequent gelijkmatig worden aangebracht zonder plooien, 
scheeftrekken of ongelijke randen. 
 
 
Of uw kabel- en draadmarkering nu permanent, van de hoogste 
kwaliteit, voor algemene identificatie of voor tijdelijke 
toepassingen moet zijn, met onze uitgebreide 
labelmateriaalopties bieden wij u de beste oplossing! 
 
Labelmaterialen in combinatie met de A5500 Printer-applicator voor vlaglabels bieden de beste 
geautomatiseerde kabel- en draadidentificatie in zijn klasse, die aan de identificatiebehoeften 
voldoet en deze zelfs overtreft en het proces van de klant automatiseert. 
 

Deze nieuwe labelmateriaalopties zijn nu beschikbaar voor de A5500 Printer-applicator voor vlaglabels:  

• Standaardafmetingen in 
o B-424 papier 
o B-425 polypropyleen 
o B-437 pvc Tedlar 

• Alleen aangepaste afmetingen 
o B-472 polyimide 

• Nieuwe afmetingen in  
o B-483 polyester 

• 2 nieuwe printlinten toegevoegd  
o R4300 en R6100  
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Assortiment materialen en gebruik 
 
 

 
B-483 polyester 

 

 
B-425 polypropyleen 

 
B-424 papier 

• Permanent vlaglabel 
met hoge performantie 

• Algemeen vlaglabel • Labeling van werken in 
uitvoering, tijdelijk 
gebruik, gemakkelijk te 
verwijderen (afscheuren) 
 

• Brady's kwaliteitsvolle, 
permanente 
vlaglabelmateriaal dat 
bestand is tegen de 
meeste omgevingen 

 

• Voordelig, flexibel 
vlaglabelmateriaal voor 
algemene 
toepassingen. Beste 
alternatief voor B-483 

 

• Voordelige optie voor 
kortetermijnoplossingen 

 

• Kleefstof: permanente 
kleefstof op basis van 
rubber 

 

• Kleefstof: kleefstof op 
basis van acryl 

 

• Kleefstof: permanente 
kleefstof op basis van 
rubber 

 
• Compatibel met  

printlint: R6000 
 

• Compatibel met  
printlint: R4300 

 

• Compatibel met 
printlinten: R4300, 
R6100 

 
• Breedste waaier van 

draaddiameters gedekt 
met standaard 
labelafmetingen 

 

• Meeste draaddiameters 
gedekt met standaard 
labelafmetingen 

• Meeste draaddiameters 
gedekt met standaard 
labelafmetingen 

• UL- en CSA-erkend, 
halogeenvrij 

 

• UL- en CSA-erkend, 
halogeenvrij 

 

• Geen UL- of CSA-
erkenning 

 
De labelmaterialen B-437 en B-472 worden doorgaans gebruikt in zeer gespecialiseerde toepassingen 
in omgevingen zoals de luchtvaart, defensie en het openbaar vervoer. Deze materialen voldoen aan 
specifieke normen en industrienormen. Meer informatie is beschikbaar in de technische fiches:  
http://www.brady.eu/en-eu/tdssearch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.brady.eu/en-eu/tdssearch
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Volledige lijst van nieuwe materialen met aanbevolen printlinten 
 
 

Artikel-
nummer 

 

Materiaalomschrijving 
 

Aanbevolen 
printlintreeksen 

Artikel-
nummer 

 

Materiaalomschrijving 
 

Aanbevolen 
printlintreeksen 

151810 SSR6102 / 151845 A55-1-437 R4300 
150706 SSR4302 / 151846 A55-2-437 R4300 
150707 SSR4306 / 151847 A55-3-437 R4300 
151825 A55-1-424 R4300, R6100 151848 A55-4-437 R4300 
151826 A55-2-424 R4300, R6100 151849 A55-5-437 R4300 
151827 A55-3-424 R4300, R6100 151850 A55-6-437 R4300 
151828 A55-4-424 R4300, R6100 151851 A55-7-437 R4300 
151829 A55-5-424 R4300, R6100 151852 A55-11-437 R4300 
151830 A55-6-424 R4300, R6100 151853 A55-12-437 R4300 
151831 A55-7-424 R4300, R6100 151854 A55-13-437 R4300 
151832 A55-11-424 R4300, R6100 151865 A55-10-483 R6000 
151833 A55-12-424 R4300, R6100 151866 A55-11-483 R6000 
151834 A55-13-424 R4300, R6100 151867 A55-12-483 R6000 
151835 A55-1-425 R4300 151868 A55-13-483 R6000 
151836 A55-2-425 R4300 151869 A55-14-483 R6000 
151837 A55-3-425 R4300 
151838 A55-4-425 R4300 
151839 A55-5-425 R4300 
151840 A55-6-425 R4300 
151841 A55-7-425 R4300 
151842 A55-11-425 R4300 
151843 A55-12-425 R4300 
151844 A55-13-425 R4300 

 
 
Deze materialen zijn eind april 2021 beschikbaar voor verzending. 
Alle referenties worden toegevoegd aan productkortingsgroep BV (automatiseringsmaterialen). 
 
Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger voor meer informatie. 
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