
SMS-F1 - Het multifunctionele systeem op topsnelheid!

De SMS-F1 is klaar om uw identificatieprojecten een boost te geven. Met deze alleskunner print u 
moeiteloos industriële stickers, labels en tags die voldoen aan de groeiende identificatie behoefte 
van de moderne industrie. Een solide no-nonsense printer die op vele fronten inzetbaar is! 
De SMS-F1 is ook ideaal voor het bedrukken van dikker en sterker materiaal zoals krimpkousen en
resolabels (alternatief resopal). De speciaal ontwikkelde krachtige schaar knipt moeiteloos
speciale materialen, waaronder scheurvaste tags en magnetische tape.

OnderhoudsTags | Draad- en Kabelcodering | LEAN en 5S
Pictogrammen | Machine instructies | Magazijn- en Locatielabels

GHS etikettering | Product en Materiaal ID | Leidingmarkering

 +31 (0)35 - 601 69 41
 info@rebo.nl
 bestel@rebo.nl
 www.rebo.nl

Label & Tag systeem voor Topprestaties!

Robuust systeem met
hoge printsnelheid

Krachtige schaar voor 
speciale tags en tapes

Supplies zijn zeer 
eenvoudig te wisselen
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Onze adviseur geeft u graag een vrijblijvende demonstratie van dit systeem!
Maak een afspraak via: info@rebo.nl of bel ons: 035 - 601 69 41

STANDAARD TAPE KWALITEITEN:

 Industrieel vinyl (E300) - Standaard kleefkracht, ideaal voor binnen- en buitengebruik. 
    
 Premium vinyl (ST700) - Hoge kleefkracht, voor duurzame industriële labels voor langdurig binnen- en buitengebruik.

 High-Tack vinyl (HT700) - Extreem hoge kleefkracht, voor langdurig binnen- en buitengebruik, geschikt voor lastige   
   ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, tegels, hout etc.

 Polyester (PT700) - Hoge kleefkracht, voor typeplaatjes en overige duurzame toepassingen.
  Voor langdurig industrieel gebruik bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

 Hoge temp. tape (H250) - Extreem hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot 250°C.

 Cold Weather tape (CW200) - Hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot -25°C.

Met de SMS-F1 maakt u eenvoudig alle onderstaande labels!
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Wilt u een GRATIS Label Sample Pack ontvangen?
Stuur een e-mail naar: info@rebo.nl of bel ons: 035 - 601 69 41

SPECIALE MATERIALEN:

RePlace tape (RE300) - Hét alternatief voor magneetband. Herpositioneerbare tapes die niet alleen op metaal hechten maar   
  ook op ondergronden zoals kunststof, karton en hout. Ideaal voor logistieke toepassingen.

Reflecterende tape (RT500) - Reflecterende tape voor binnen- en buitengebruik.

Fluorescerende tape (FL500) - Fluorescerende tape voor zeer goede zichtbaarheid.

Fotoluminescerende tape (RG500) - Nalichtende tape voor aanduidingen die bij lichtuitval zichtbaar moeten blijven.

Tags (T100) - Niet-klevende, scheurvaste tags. Beschikbaar in doorlopend en gestanst materiaal.

Krimpkousen (ES100) - Duurzame krimpkousen die zich bij verhitting exact rondom de draad of kabel vormen.

Wire-Wraps (WI100) - Zelflaminerende wikkellabels waarbij de opdruk beschermd is tegen beschadigingen en vervaging.

Cable Tags (EC100) - Hoogwaardige kabel ID-tags met tie-wraps te bevestigen, halogeenvrij en brandvertragend.

ResoLabels (RL100) - Hét alternatief voor resopal. Verdikte labels van duurzame kwaliteit voor machine- en knopaanduidingen.

STANDAARD TAPE KWALITEITEN:

 Industrieel vinyl (E300) - Standaard kleefkracht, ideaal voor binnen- en buitengebruik. 
    
 Premium vinyl (ST700) - Hoge kleefkracht, voor duurzame industriële labels voor langdurig binnen- en buitengebruik.

 High-Tack vinyl (HT700) - Extreem hoge kleefkracht, voor langdurig binnen- en buitengebruik, geschikt voor lastige   
   ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, tegels, hout etc.

 Polyester (PT700) - Hoge kleefkracht, voor typeplaatjes en overige duurzame toepassingen.
  Voor langdurig industrieel gebruik bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

 Hoge temp. tape (H250) - Extreem hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot 250°C.

 Cold Weather tape (CW200) - Hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot -25°C.



Rebo B.V.
Beckeringhstraat 21
3762 EV Soest
Nederland
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Ons gehele assortiment is tevens via onze webshop te bestellen!
www.rebo.nl/webshop

SMS-F1 - De mogelijkheden zijn eindeloos

In combinatie met de meegeleverde NiceLabel software voorziet dit systeem in alles wat nodig is
om industriële labels te produceren: van eenvoudige teksten tot uitgebreide database functies
en keuze uit duizenden industriële symbolen, volgens de laatste NEN en ISO normering. 
Tevens is de SMS-F1 zeer toegankelijk door de ruime en solide behuizing.
Met één druk op de knop wordt de printkop ongrendeld en kunt u eenvoudig uw supplies wisselen.

Standaard geleverd met het NiceLabel software pakket!

• Professioneel pakket voor uitgebreide print & ontwerp mogelijkheden
• Gebruik van wizards voor snel en gemakkelijk ontwerpen
• Ontwerpen van teksten, barcodes, lijnen, vormen en afbeeldingen
• Velden koppelen voor aaneengeschakelde variabelen
• Met Easyforms print u direct labels via een template op maat
• Duizenden industriële symbolen en pictogrammen volgens laatste richtlijnen
• Geavanceerde opmaak met o.a. rich tekst, lijnstijlen, groeperen, tekstkaders met automatische lettergrootte
• Multistrook print mogelijkheid (vanaf NiceLabel Pro)
• Geavanceerde database verbindingen (Excel, Acces)
• Microsoft® gecertificeerde software

Printer specificaties
Printer type Direct thermisch & Thermisch transfer

Resolutie  203dpi

Snelheid  Min. 25,4 ~ Max. 152mm/s (1 ~ 6ips)

Printlengte  Min. 13mm ~ Max. 2286mm

Printbreedte  Max. 104mm

Afmetingen L 390mm x B 309mm x H 255mm

Gewicht 7,5kg

Sensoren  2x “Transmissive” / 1x “Reflective” / 1x “Printkop open” / 1x “Printlint einde” / 1x “Media einde” 

Bediening  1x On/Off button / 6x buttons (Menu, Enter, Cancel, Pause, Feed, Down)

Connectiviteit  Centronics, RS-232, USB, PS/2 keyboard

Media type Rolinvoer, Voorgestanst, Doorlopend, Tags

Lint type Wax, Resin, Wax/Resin

Certificering CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
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