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Μελανοταινίες για όλους τους εκτυπωτές που εκτυπώ-
νουν υφάσματα μαρκαρίσματος χαλιών. 
Διαθέσιμα μελάνια για όλους τους εκτυπωτές της αγο-
ράς, σε όλες τις διαστάσεις. Μελάνια αντοχής (resin) σε 
μαύρο χρώμα αλλά και έγχρωμα ώστε να έχετε την δυ-
νατότητα να ξεχωρίζετε ανά κατηγορία τα χαλιά.

Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πολυπροπυ-
λενίου (PP) θορυβώδης η αθόρυβη, με ακρυλική 
κόλλα. Διαστάσεις 30mm x 60m  η 48mm x 60m.

GODEX G500 Εκτυπωτής
Πιστόλι Μαρκαρίσματος Χαλιών  
Avery Denison MARK IIIGodex Εξωτερική Βάση Στήριξης 

Πλαστικές βελόνες για την 
επισύναψη των υφασμάτων 
Avery Denison

Θερμικός επιτραπέζιος εκτυπωτής ετικετών 4”. 
Δια θέτει τη δυνατότητα τοποθέτησης Ribbon 
έως 300m και ρολού εκτύπωσης πλάτους έως 
108mm.Επεξερ γαστής 32bit και στάνταρ θύρες 
επικοινωνίας USB, RS232 και Ethernet. 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΣΗ.

Κατασκευασμένο από υλικά ποιότητος και σύμ-
φωνα με τις Ελβετικές προδιαγραφές ανθεκτι-
κότητος και αντοχής. Η τροποποιημένη λαβή σε 
σχήμα πιστολιού εξυπηρετεί στην ευκολότερη 
συμπίεση και λειτουργία του.

Εξωτερική βάση στήριξης για ρολά υφάσματος.
Πολύ εύκολο στην τοποθέτηση. Για όλους τους 
τύπους θερμικών εκτυπωτών. 
Πλάτος υφάσματος έως 105mm. 
Διάμετρος πυρήνα πολού: 25 έως 77mm.

Βελόνες Nylon, αντοχής και ποιότητος. Σε 2 δι-
αστάσεις 15μμ και 40μμ ανάλογα με την χρήση.

Ηλεκτρικό σύστημα 
τυλίγματος ετικετών. 
Διαθέτει αυτόματο 
σύστημα ταχύτητας 
και υποστηρίζει 
εσω τε ρική και εξω-
τερική ανατύλιξη 
ετικέτας. Συνδυάζει 
κομψό σχεδιασμό με 
ανθεκτική κατασκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με όλους τους θερμικούς εκτυπωτές ετικετών. 
Πλάτος Ετικέτας: 25mm - 120mm
Διάμετρος Ρολού: 200mm

Δύο διαφορετικά είδη βελονών ανάλογα με τις 
ανάγκες σας. 
1. Βελόνες κλασσικές για μικρότερη χρήση και 
χαμηλό κοστολόγιο. Με πλαστικό άνω μέρος. 
Παραγωγή στην ΕΛΒΕΤΙΑ 
2. Βελόνες HEAVYDUTY για μεγαλύτερη και 
σκλη ρό τερη χρήση. Κατασκευασμένες από 
ατσά λι στην Ελβετία.

Εξειδικευμένο υλικό, κατα-
σκευασμένο στην Ευρώπη 

από ειδική ποιότητα νάυ-
λον για μεγαλύτερη αντοχή 

και ευκρινέστερη εκτύπωση. Διαθέσιμα φάρδη: 
35mm - 40mm - 45mm - 50mm. Όλα σε ρολλά 
των 200 μέτρων Περφορέ – blackmark σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας ανά 1 - 2 ή 3.     

Μηχανισμοί συσκευασίας «ΠΙΣΤΟΛΙ - ΣΑΛΙΓΚΑ-
ΡΟΣ». Χειρολαβή συσκευασίας «ΠΙΣΤΟΛΙ», 
ελα φριά για εύκολη και ξεκούραστη χρήση. 
Ιδανική για όλους τους τύπους αυτοκόλλητων 
ταινιών συσκευασίας. Διαθέτει «φρένο», το 
οποίο ορίζει τη δύναμη της αντίστασης που 
θα φέρει κατά το ξετύλιγμα της αυτοκόλλητης 
ταινίας. 
Μεταλλική χειρολαβή συσκευασίας «σαλίγκα-
ρος». Κλείνει στο εσωτερικό της την αυτοκόλ-
λητη ταινία συσκευασίας, γεγονός που την κά-
νει ακόμα πιο εύχρηστη κι ανθεκτική, καθώς 
προστατεύει την ταινία από χτυπήματα και 
φθορές κατά τη διάρκεια της χρήσης 

Godex T10
Ηλεκτρικό Σύστημα Τυλίγματος
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Μηχανισμοί Συσκευασίας  
«ΠΙΣΤΟΛΙ - ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ»
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