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TORO - Labelen waar en wanneer u wilt!

Dit systeem is bij uitstek gemaakt voor mobiel en stand-alone gebruik.
Met de oplaadbare (optionele) accu en zonder externe PC of netwerk is de TORO volledig onafhankelijk
en altijd klaar voor professioneel labelen. Plaats eenvoudig uw tape en lint, kies uw label of sign
in de uitgebreide NiceLabel software en print direct duurzame, weersbestendige labels
van 25mm tot 100mm breed. De TORO is alles in één!

LEAN en 5S | Veiligheidsinstructies | Barcodes | Pictogrammen
GHS etikettering | Machine ID | OnderhoudsTags

Keuringsstickers | Magazijn- en Kabelcodering | Leidingmarkering

Stand-alone Sign & Label systeem

IT-Onafhankelijk

On-site labeling

Altijd beschikbaar



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
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Met de TORO maakt u eenvoudig alle onderstaande labels!

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.



Wilt u een GRATIS Label Sample Pack ontvangen?
Stuur een e-mail naar: info@rebo.nl of bel ons: 035 - 601 69 41
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SPECIALE MATERIALEN:

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

Fluorescerende tape (FL500) - Fluorescerende tape voor zeer hoge 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.

Metal Detectable tape - Te lokaliseren met een metaaldetector, ideaal voor de voedingsindustrie.

Wire-Wraps - Zelflaminerende wikkellabels waarbij de opdruk goed beschermd is tegen beschadigingen en vervaging.

GHS labels - Voorbedrukte GHS etiketten in diverse maten, met keuze uit maximaal 4 rode diamanten.

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.
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Ons gehele assortiment is tevens via onze webshop te bestellen!
www.rebo.nl/webshop

TORO - Op de werkplek en onderweg

De TORO is een aanwinst voor elke organisatie waar behoefte is aan onbegrensd labels printen,
op de werkplek en onderweg.
Heeft u een project op een locatie zonder elektriciteitsvoorziening?
Geen probleem voor de TORO, want met gebruik van de (optionele) accu kunt u 3 uur lang printen!
Het 9” touchscreen en QWERTY toetsenbord vergemakkelijken de bediening en met de
slimme geïntegreerde NiceLabel software maakt u eenvoudig uw labels, altijd en overal!

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 Thermisch transfer

Resolutie  300dpi

Snelheid  Min. 76mm/s (3ips)

Printlengte  Max. 762mm

Printbreedte  Max. 101,6mm

Afmetingen L 260mm x B 342mm x H 223mm

Gewicht 6,26kg

Geheugen  1GB SDRAM / 4GB Flash ROM 

Bediening  1x On/Off button / 4x buttons (Feed, Keyboard, Scherm, Batterij)

Connectiviteit  USB-A, USB-B

Media type Voorgestanst, Doorlopend, Tags en Black Mark

Lint type Resin, Wax/Resin

Certificering CE, RoHS, WEEE
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