
Het Smart Manual Weigh Price Labelling Systeem – digitaal, flexibel en intuïtief.

ES-M

NIEUW!
Manuele weeg- en  
etiketteringsoplossingen – 
Digitaal en compact



VOOR DIEGENEN DIE NIET WILLEN  
WACHTEN OP DE TOEKOMST – ONTDEK DE  
NIEUWE GENERATIE VAN MANULE WEEG- EN 
ETIKETTEERTECHNOLOGIE 

Weegschalen beschikbaar  
in de gewichtsklassen:  
7.5 kg / 12 kg / 30 kg / 60 kg. 

Individuele aanpassing en balance-
ring van de afdrukkracht voor een 
perfecte afdruk op het etiket.

KLEUREN AANRAAK-

SCHERM, VOLLEDIG UIT 

GLAS, MET VEEGFUNC-

TIONALITEIT

ES-M
Het nieuwe ES-M-etiketteringssysteem stelt 
volledig nieuwe normen op het gebied van 
flexibiliteit, stabiliteit en servicevriendelijkheid 
en kan worden gebruikt als stand-alone 
printer, totaalprinter of voor het etiketteren van 
gewichtsgerelateerde goederen. Gecombineerd 
met slimme, digitale functies van de Think4Industry 
machine software, is de bediening van de machine 
eenvoudiger en intuïtiever dan ooit tevoren.



Wij passen onze machines aan uw  
productie-eisen aan en niet andersom!

Think4Industry
De slimme machinesoftware voor een 
eenvoudige en intuïtieve bediening  
van de machine.

ModularDisplay
De klant kan kiezen tussen een in de 
printer geïntegreerd display of een  
afneembaar display. De printer is ook  
zonder display verkrijgbaar, bijvoor-
beeld als totaalprinter.

SmartHead
Behoud het overzicht over de huidige 
afdrukkwaliteit en de resterende looptijd 
van de thermische kop en optimaliseer 
de afdrukkwaliteit volledig automatisch 
met de geïntegreerde assistentiefunctie.

Protect+
Hygiënische roestvrijstalen constructie 
met afgeschermde, interne bekabeling 
van alle relevante componenten voor een 
hoge mate van corrosiebescherming.

Het ES-M handmatige etiketteersys-
teem is ook beschikbaar in een snelle 
variant met een printsnelheid van  
300 mm/sec. Deze is krachtiger dan 
alle andere in haar klasse. De elek-
trisch aangedreven afwikkeling van 
de etiketrol zorgt voor een maximale 
betrouwbaarheid en hoge precisie.

Stabiele en hygiënische roestvrijstalen 
behuizing van de machine inclusief 
alle interne componenten.

SmartHead thermische kop voor 
een volledig automatische controle 
van de afdrukkwaliteit.

Unieke lichtbarrièrestrip voor automati-
sche herkenning van verschillende eti-
ketafmetingen en etiketgeometrieën.

SMART 
TECHNOLOGY

De gemakkelijk toegankelijke elektro-
nische ruimte biedt een maximum aan 
servicevriendelijkheid.

Think4Industry machine software 
voor een eenvoudige en intuïtieve 
bediening van de machine.



ONE STEP AHEAD.

ES-M met scherm

ES-M zonder scherm

Scherme 10,1“ Swipe-Display
Machine software Think4Industry

6kg, 12kg / 2g, 5g

Gewichtsbereiken / (e) 3kg, 6kg, 7,5kg / 1g, 2g, 5g
15kg, 30kg / 5g, 10g
30kg, 60kg / 10g, 10g

Doorvoer Tot 40 per minuut
Buitendiameter etikettenrol 210 mm

Diameter van de kern  
van de etikettenrol 30 mm, 72 mm

Afdrukresolutie 300 dpi
Printsnelheid (mm/sec.) 300
Printbreedte (mm) 104

Etiketgrootte – maximaal  
(in mm, L x B) 990 x 110

Etiketgrootte – minimaal  
(in mm, L x B) 36 x 36

TTF Optioneel
USB Ja
Interne opslag SSD
Temperatuurbereik -10°C – +40°C
Stroomvoorziening 180V – 255V, 50/60Hz

IP-beschermingsklasse  
weegschalen IPX5

IP-beschermingsklasse printer IP33

Espera-Belgium B.V.B.A.
Pleinstraat 33
3220 Holsbeek 
België

Telefoon:  + 32 164 492 - 01 
Fax:  + 32 164 492 - 05
E-Mail:  info@espera.be
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