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KONZOL RENDSZER

Többféle beviteli opció:
EasyFeed Súrlódó adagoló

XPS-ProFeed vetélő

XPS-ProFeed nagykapcitású adagoló

Többféle kimeneti opció:
TB-659 szinkronizált szállító

 A TB-659 három egységet tud összekötni ami, egy közel  

 550 cm hosszú szállító rendszert alkot

A legerősebb szárítórendszer
Az opcionális XPS-ProDry 8.0 a legnehezebb 

médiákkal is könnyedén elbánik köszönhetően a 

8000 wattos teljesítményének. Ez  a jelenlegi piac 

legerősebb infravörös szárítója.

Amennyiben nincs szüksége ekkora teljesítményű 

szárítóegységre, opcionálisan rendelheti 2000 

wattos szárítóval is, ami ugyanúgy kompatibilis 

az összes szállító egységgel.

XPS  ProMail Base
Az XPS-ProMail Base egy vezérlő állomás, 

ami átadja az egész konzolrendszer teljes 

vezérlését egyetlen operátornak. öbbek között 

olyan funkciókat érhet el, mint az automatikus 

sebbesség vezérlés, széles körű vákuum és 

AccuTrack regisztrációs vezetők, a tökéletes 

elhelyezés érdekében.

XPS  ProTab 4.0
Az XPS-ProTab 4.0 soros fülező megoldás el-

érhető a maximális termelékenység eléréséért. 

Sebessége elérheti akár 35000 db/órát is, és 

képes 10 cm széles címkéket is felapplikálni. 

Integrált alap és adagoló vezérlővel rendelkezik 

a precíz munkavégzéshez.

Az új Inkjet-es konzolrendszer a RENA Systems-től. 

Teljesen átalakítottuk a profi szériánkat, hogy a Rena felhasználók számára legjobb frissitéseket tudjuk ajánlani. 

Az XPS-ProMail rendszer arra lett tervezve, hogy megállja a helyét, nagyfokú termelékenység mellett, mint inkjet nyomtató. 

A nyomtatűsi minőség vetekszik a legjobb nyomtatóinkkal, és a vezérllés annyira egyszerű, hogy akár egy ember is könnyedén 

kezelheti. Akár 10cm-es nyomtatási területet is kezel 4 különböző modulból, miközben olyan funkciókat kap, mint a AccuTrack 

vákuumos szállítás, integrált patron raktározó rendszer,  64 MB RAM és 

USB 2.0 csatlakozási lehetőség.A sebessége elérheti a 35000 db/órát, és 

mivel alumínium és acél elemekből épül fel a teljes élettartama akár 

240 millió legyártott darabszámig is kitarthat. Természetesen, 

mint a minden Rena gyártmány, tervezése

és kivitelezése is az USA-ban zajlott.


