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Identificeer snel kleine aantallen producten

Het vinden van een beperkt aantal labels van industriële kwaliteit voor de identificatie van 
kleine hoeveelheden producten of componenten kan heel tijdrovend zijn. 
De BBP37 Multicolour & Cut Labelprinter is een ideale oplossing waarmee u ter plaatse 
kleine aantallen betrouwbare productlabels kunt ontwerpen, printen en snijden in een groot 
aantal verschillende vormen, formaten en kleuren.

Gepersonaliseerde productlabels op aanvraag
Met een BBP37 Multicolour & Cut Labelprinter kunnen kleine aantallen industriële 
identificatielabels gemakkelijk op aanvraag worden geprint en op maat worden gesneden. 
De BBP37 biedt thermische transfertdruk in meerdere kleuren en een X/Y-snijfunctie 
waarmee gepersonaliseerde labels in verschillende vormen, formaten en kleuren kunnen 
worden gecreëerd voor de identificatie van een ruim assortiment producten.

Bijzonder betrouwbaar
De BBP37 is compatibel met de betrouwbare polyester- en polyimidelabels van Brady 
die bestand zijn tegen extreme temperaturen (tot 300 °C), agressieve chemicaliën en 
oplosmiddelen, wrijving en buitengebruik. Deze labels zijn voorzien van hoogwaardige 
kleefstoffen en blijven kleven en leesbaar tijdens de meest veeleisende productieprocessen. 
De specificaties van de labels die met de BBP37 geprint kunnen worden staan vermeld in de 
technische fiches van Brady.

Ontwerp zelf uw label
Ontwerp de meest ingewikkelde productidentificatielabels met de app “Aangepaste 
ontwerper” van Brady Workstation. Bepaal de vorm, het formaat en de kleur van het label; 
voeg tekst, barcodes of gegevens uit ERP-systemen toe en print daarna het labelontwerp 
met de BBP37. Brady Workstation omvat een gratis Basisontwerp Suite en gratis 
proefversies van 30 dagen zodat gebruikers de meer geavanceerde apps voor labelontwerp 
kunnen testen alvorens te upgraden.

Automatische labelinstelling
De printer herkent belangrijke informatie in de cartridge en voert automatisch de juiste 
instellingen uit, zodat u meteen kunt printen.
Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur 
te testen, geen scrollen door schermen om een label te selecteren en geen tijdverspilling 
bij het instellen van labelafmetingen of tekstgroottes.

Materiaalwissels in 20 seconden
Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen, problemen met het printlint, 
spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.

Printsnelheid van 127 mm/seconde
Dankzij de snelle verwerking en printsnelheid hoeft u niet meer te wachten 
op uw labels. 
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Uw distributeur

Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Centraal- & Oost-Europa +421 2 3300 4800
Denemarken +45 66 14 44 00
Duitsland +49 (0) 6103 7598 660
Frankrijk +33 (0) 3 20 76 94 48
Hongarije +36 23 500 275
Italië +39 02 26 00 00 22

Midden-Oosten +971 4881 2524
Noorwegen +47 70 13 40 00
Roemenië +40 21 202 3032
Rusland +7 495 269 47 87
Spanje & Portugal +34 900 902 993
Turkije +90 212 264 02 20
Verenigd Koninkrijk & Ierland +44 (0) 1295 228 288
Zweden, Finland & Baltische staten +46 (0) 8 590 057 30 EU
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Bevat: BBP37-printer, stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

Technische printergegevens

TEDLAR® is een gedeponeerd handelsmerk van DuPont.

Bestelreferentie Artikelnr. Omschrijving
BBP37-QWERTY-UK 145995 BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU 143639 BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US 143638 BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
BBP37-AZERTY 143640 BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – AZERTY
BBP37-QWERTZ 143641 BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC 143642 BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH

Brady Workstation
Brady Workstation is de nieuwste revolutionaire software voor het creëren van labels op uw pc. 
In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady 
Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.

Ontdek het nu op www.bradyeurope.com/workstation

Specificaties
Printresolutie 300
Printsnelheid 127
Printtechnologie Thermische transfert
Max. labelbreedte 101,00 mm
Snijmes XY-snijmes en automatisch snijmes
Opties
Kleurmogelijkheden Meerkleurig; Eenkleurig
Autonoom printen (zonder 
pc-aansluiting) Autonoom & perifeer

Softwarecompatibiliteit Brady Workstation
Continue vs. gestanste labels Continue tape & gestanste labels

Ondersteunde materialen

Vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeengehalte; voorbedrukte CLP/GHS-labels; voorbedrukte labels; tags; ToughWash-labels bestand 
tegen agressieve reiniging; ToughStripe-vloermarkeringstape; reflecterende tape; fotoluminescente tape; magnetische tape; herpositioneerbaar vinyl; RTK-labels 
voor chemische stoffen; tape voor gebruik bij koude temperaturen; EPREP-labels en EPREP-labels voor drukknoppen; industriële papier-, polyester-, polyimide-, 
polyvinylfluoride- en Tedlar-labels.

PC-aansluiting Ja
Aansluitmogelijkheden USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi
Fysieke eigenschappen
Lengte x Hoogte x Breedte 
(mm) 360 mm x 280 mm x 480 mm

Gewicht (kg) 16,50
Toetsenbord QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Werkingstemperatuur 10°C - 40°C

Goedkeuringen/conformiteit USA & Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinië: UL-AR & S Mark; Mexico: UL NOM CoC; Australië: RCM Mark; Rusland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; 
India: BIS; Taiwan: BSMI vrijstelling; Zuid-Afrika: LOA en SABS (geen logo op productlabel)

Garantie 1 jaar
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