
AutoLabel® 500P™

Thermische transferprinter

Hoge resolutie inline 
printer voor 500™ 
verpakkingsmachine



BRAND AUTOMATED SYSTEMS

l De AutoLabel® 500P™ is in staat om labels tot 
100 mm breed en 500 mm lang rechtstreeks op 
plastic zakken af te drukken voor inline print- en 
verpakkingstoepassingen.  

l Print afbeeldingen, tekst en barcodes met hoge 
resolutie af

l Verbeterde kwaliteit, snelheid (tot 300 mm/sec) en 
zakdetectie

l Ondersteunt meer dan 40 barcodes, waaronder 
2D-barcodes en True-type lettertypen

l Verbeterde toegankelijkheid voor onderhoud en het 
vervangen van linten

l Geavanceerde lintbesparingsfunctie voor nog minder 
lintverbruik

l Stiller systeem waarvoor geen perslucht nodig is
l USB-, ethernet-, seriële en parallelle poortconnectie 

maakt aansluiting op netwerk eenvoudig

TYPISCHE TOEPASSINGEN

Automobielindustrie IJzerwarenElektronica

Gezondheidszorg

Cosmetica

Huishoudartikelen

Luchtvaart

Loodgieterij Industriële onderdelen

VOORDELEN 

DUURZAAMHEID
Als producent van flexibele 
verpakkingsproducten erkennen we 
de noodzaak aan meer bewustzijn en 
betrokkenheid bij het creëren van een 
duurzamere planeet - van productie tot 
wegwerp.

Al meer dan tien jaar produceert 
Autobag milieuvriendelijke producten 
voor z’n klanten. We introduceerden 
GeoTech®, een lijn van pre-consumer 
herverwerkte folies die de opblaasbare 
beschermende verpakkingsindustrie 
voor altijd heeft veranderd. We hebben 
innovatieve, lichtere folies geïntroduceerd 
die de benodigde hoeveelheid materiaal 
verminderen zonder afbreuk te doen aan de 
verpakkingsprestaties.

SPECIFICATIES

Gewicht
184 kg met 500™ bagger
25 kg alleen

Maat 500™ bagger
H 942 tot 1196 mm
B 955 mm
D 1638 mm

Elektrisch 110V tot 240V VAC, 50/60 Hz

Label grootte
Tot 100 mm breed
Tot 500 mm lang
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