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Brady Wraptor A6500 in-line labelingoplossing voor draden en kabels
Maak volledig geautomatiseerde in-line kabelidentificatie mogelijk bij kabel- en
draadverwerking
●

Geautomatiseerd printen en aanbrengen van labels op kabels en draden

●

Naadloze in-line integratie in kabelverwerking

●

Ondersteunt snij- en stripmachines van Komax

Wraptor A6500 in-line integratie met de kabelsnij- en stripmachines
van Komax
Automatiseer de arbeidsintensieve
identificatie van afzonderlijke kabels en
draden volledig om de nauwkeurigheid
en efficiëntie van het labelen te verbeteren
en tegelijkertijd de kosten te verlagen.
De Wraptor A6500 kan worden gebruikt in
combinatie met de snij- en stripmachines
van Komax.
De BradyPrinter Wraptor A6500 Printer-applicator
voor wikkellabels biedt nu nog meer automatiseringsmogelijkheden. Verhoog de snelheid van workflows
verder door de Wraptor te integreren met een
snij- en stripsysteem van Komax voor snellere
kabelvoorbereiding en -verwerking.
De Wraptor A6500 is compatibel met de snij- en stripmachines van Komax. Beide kunnen volledig
in-line worden gebruikt zodat klanten de labelverwerking volledig kunnen automatiseren en als
gevolg daarvan de nauwkeurigheid en efficiëntie van hun productie kunnen verhogen en
de kosten kunnen verlagen.
Voordelen
•

Verhoogt de productie-output door wikkellabels te printen en aan te brengen in 5 seconden

•

Snelle integratie in productieomgevingen door een verscheidenheid aan
aansluitmogelijkheden

•

Labelt een uitgebreid assortiment van kabels met een diameter van 1,52 mm tot 15,24 mm
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•

Slaat veelgebruikte labelontwerpen op en hergebruikt ze

•

Werkt vlot en is gemakkelijk te bedienen met een zeer responsief kleurentouchscreen

Ondersteunde Komax-modellen
De Wraptor A6500 ondersteunt de volgende snij- en stripsystemen van Komax:
Kappa 310
Kappa 315
Kappa 320
Kappa 330
Kappa 331
Kappa 340
Kappa 350
Komax, met hoofdzetel in Zwitserland, is een pionier en marktleider op het gebied van
geautomatiseerde draadverwerking. Als fabrikant van innovatieve en hoogwaardige oplossingen
voor draadverwerking, biedt Komax haar klanten innovatieve en duurzame oplossingen aan.
We zijn er absoluut van overtuigd dat de optie om de snij- en stripsystemen van Komax te
integreren met de succesvolle Wraptor A6500 u nog meer mogelijkheden zal bieden om
bestaande klanten te bedienen, en nieuwe klanten te vinden!
Meer informatie over de Wraptor A6500 Printer-applicator voor wikkellabels vindt u hier:

www.bradyeurope.com/A6500

Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Uw Brady distributeur
GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93 K
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