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Under 2016 lanserar vi vårt nya dator-skyltverktyg  
på collinder.se. Här kan du själv lätt och snabbt  
direkt från din dator designa och beställa:

l Gravyrskyltar i plast och metall  
l Tryckta cisternskyltar och dekaler 
l Varselskyltar och dekaler 
l Kombiskyltar

Nyhet! 
Collinder Skyltdesigner. 
Formge och beställ skyltar 
och gravyr direkt i din dator

Skyltar & Dekaler 

Claes Norstedt vid vår moderna Datron M35 CNC-fräs, som ger oss 
kapacitet att gravera och fräsa skyltar och paneler i aluminium.

Standardstorlekar för graverade stålskyltar är  
50x15, 60x20, 74x22, 80x30, 92x22 och 110x35 mm.

Graverade  
skyltar och brickor  
bl a för ventiler levererar vi mycket snabbt. De fästs t ex med 
S-krok eller annat fäste, se sid 10.

Johan Sjöstrand är produktionschef.Hög kapacitet för både fräs- och lasergravyr!

Graverade skyltar, brickor och paneler
Kapacitet för stora och små jobb snabbt.
Det är både snyggt och hållbart med graverade skyltar och 
märkbrickor. Vi graverar och fräser i plastlaminat, alu-
minium, stål, mässing samt trä och akryl (PMMA). Du kan 
få skyltar i alla material i valfri storlek tack vare vår egen 
stans-och plåtverkstad – om du inte hittar en standardstor-
lek som är lämplig. 

Skyltar av den här typen används ofta som 
l Tagnummer-skyltar för ventiler och andra armaturer 
l CE / Typskyltar för maskiner och annan utrustning 
l Namnskyltar
l Inventarieskyltar 
l Instrumentpaneler (oftast i aluminium)
Vi levererar även tomma skyltämnen för egen bearbetning.
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Skyltar & Dekaler

COLLINDER AB
234 35  LOMMA

Produkt:

Tillverkare:

Tillverkningsår:

Ritningsnummer:

System:

Material:

Egenvikt:

Maxlast:

Max temperatur:

Collinder AB
Tenngatan 11

234 35  LOMMA
www.collinder.se

Typ:

Produkt:

Tillverkningsår:

Vakuumsystem Mink

N61564

2010

Maskin: Valsverkslinje 2010

- Inmatningbord stegvalsverk
- Stegvalsverk PP40
- Stegvalsverk PP40
- Avfettningsanläggning

Objektnummer:

Tillverkningsår:

Collinder Märksystem AB
Tenngatan 11
234 35  LOMMA

2010

203051-00
203000-00
203001-00
203048-00

Collinder Märksystem AB 
234 35  LOMMA
Telefon: 040-41 88 30
Fax: 040-41 22 35

2008

Katodvagn

5507-000

110 ton

Tillverkare:

Tillverkningsår:

Typ:

Maskinnummer:

Max last:

TILLVERKARE:

TYP:

VIKT:

Collinder AB

Vakuumtank

155 kg

www.collinder.se

Vanliga storlekar 1:1

Ø 25 mm

Ø 50 mm

Ø 40 mm

Metallskyltar och ventilbrickor
På den här sidan ser du våra standardstorlekar för metall-
skyltar i stål och aluminium och ventilbrickor i metall och plast.  
Metallskyltar fås med 2 hål Ø 3,2 mm eller ett hål Ø 5 mm.   
Ventilbrickor har ett hål Ø 5 mm.

Maskinskyltar  
skala 1:2

        50 x 50 mm                               100 x 60 mm                                                      100 x 100 mm                                                   120 x 100 mm

                                    140 x 100 mm                                                                                160 x 100 mm

110 x 35 mm

Plastskyltar
Plastskyltar gör vi i valfria storlekar.  
De kan fås med hål och/eller dubbel- 
häftande tejp. Vitt är vanligast, men  
plastlaminat finns i många färger.

Exempel  
på CE-skyltar  
i 50% storlek
Här är några  
typiska storlekar  
för maskinskyltar 
som vi lagerhåller.  
Välj gärna dem för 
snabbast leverans  
av era skyltar.  
Vi gör layout vid 
behov!

92 x 22 mm

80 x 30 mm

74 x 22 mm

60 x 20 mm

50 x 15 mm
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Skyltar & Dekaler 

Tryckt infärgad aluminiumskylt.

Vi tillverkar maskin- och CE-skyltar som dekaler och  
som skyltar i plast, aluminium, stål eller mässing  
beroende på underlag, önskad hållbarhet och livslängd. 
Storlek kan fås efter önskemål.

Vi gör skyltar och  

dekaler snabbt. Ni kan  

också göra era dekaler  

själv på plats med våra  

märkmaskiner. Se  

sidorna 12-19!

Lasergraverad  
stålskylt med  
screentryckt  
varningstext.

Förtryckt aluminiumskylt med graverade unika uppgifter. Vi  
trycker ett antal vid första ordern och graverar dem mot avrop.

Lasergraverad  
plastskylt med  
metallstruktur.

Tryckt CE-dekal på silver- 
polyester. Det går att få dem  
även med ifylld unik text!

Lasergraverad  
stålskylt.

Lasergraverad  
mässingskylt.

Etsad stålskylt. Snyggt, tåligt! Vid större antal 
är det ett mycket prisvärt alternativ.

CE/Typskyltar

En typisk maskin- och 
CE-skylt innehåller uppgift 
om tillverkare (logotyp, namn, 
adress och telefon), speci-
fika uppgifter om maskinen/
utrustningen, tillverkningsår 
samt CE-symbol. Vi hjälper 
er att utforma skylten och 
skickar korrektur för godkän-
nande före tillverkning. 
 

Vi är snabba. Normal leve-
ranstid är mellan 1 dag och  
3 veckor beroende  
på material och antal.  
Vi kan också lägga upp  
ett lager av förtryckta  
skyltar och leverera mot 
avrop med färdiga specifika 
uppgifter på skylten.

Read service and safety info 

before performing service!

Midskogsgränd 11, 115 43 Stockholm, Sweden

0413
Ambient II 2G IIC T3

Product II 2G IIC T3 X

EC-ATEX EGP10.1-ATEX-LT-0001-1

Type EGP10.1 APX2000 Sonic Cleaner

Serial no: 22

Year: 2013

Tryckt plastskylt
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Skyltar & Dekaler

Lasergraverade  
skyltar

Skyltar graveras  
i effektiv serie-
produktion.

Lasergraverad märkskylt i stål med AGA-logo  
    och utstansade skyltfästen  
        i ändarna.

Laser-  
och fräs- 
graverad  
stor stålskylt,  
390x475 mm.

Lasergraverad svarteloxerad 
aluminiumskylt.

Fiberlaser  
i arbete
Med våra fiber- och 
CO2-lasrar tillverkar 
vi snabbt och effek-
tivt skyltar i rostfritt 
stål, svarteloxerad 
aluminium, plast och 
andra material. Även 
självhäftande etiketter 
på laserfolie när det 
ställs extra höga krav  
på hållfasthet och 
temperaturtålighet. 

Namnbrickor

Paneler och skalor

Kan fås  

med nål, clips eller  

magnetfäste!

Graverade och  
utfrästa skalor  
i aluminium  
och plast.

Graverad och utfräst panel  
i 3 mm aluminium.

Lasergraverad namnbricka.

Tryckt namnbricka.

Lasergraverad  
ventilbricka i plast  
med förstärknings- 
öljett och skruvlås  
med vajer.
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Skyltar & Dekaler

Dome-dekaler. Självhäftande 3D-dekaler  
som ger lyster och djup. Ytan är av tålig,  
seg glasklar polyuretanplast.

Vi tillverkar stora skyltar för utomhusbruk, oftast i aluminium.  
Här en 2 x 2 meter skylt i en oljehamn, designad och monterad  
av vår danska samarbetspartner ECK A/S (eck.dk).

Varje jobb kvalitetskontrolleras. Marianne Henriksson och hennes medarbetare  
har gedigen erfarenhet av digital skylt- och dekalproduktion.

Vi tillverkar
l Specialkomponerade varselskyltar.

l Valfritt motiv. Text, teckningar och foton.

l Valfri storlek och form, t ex dekaler med  
    runda hörn eller utskurna efter motivets  
    konturer.

l Folietext eller helt utskurna symboler.

l Tryck från din skiss eller från dina PDF-  
    eller EPS-filer.

l Skyltar av olika material: Vinyl, mässvepor, 
    polyester, halvstyv plast, reflexfolie, plast,     
    aluminium, stål mm.

l Med hög hållbarhet och slitstyrka!  
    För optimal livslängd i aggressiv miljö eller   
    utomhus skyddslaminerar vi dekaler och  
    skyltar.
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Skyltar & Dekaler 

Förnicklad mässing GS

Syrafast rostfritt stål GSVA

Galvaniserat stål GSZK

Ersätt alla era slangklämmor med ett räfflat  
spännband med skruvlås! Perfekt för montage av Stell 
skylthållare – se sid 43. Rostfritt stål. Kommer i praktisk 
plastkassett om 30 meter. Bredd 9 mm. 

S-krok

Inplastad stålvajer
Med klämlås av aluminium. Snabb och hållbar mon-
tering. Även lämplig för att hänga större skyltar från 
taket. Säljes på rulle om 230 m eller per meter.

Inplastad stålvajer Ø3 mm 1 meter GPVM

Inplastad stålvajer Ø3 mm Rulle 230 m GPV

Klämlås Styck GPVL

Spännband med ett skruvlås RS9300VA

Skruvlås 25 st/förp. SP9300VA

Skylthållare 
I olika storlekar.  
Se sid 43.

Kulkedja
2,4 mm kulor  
och snäpplås.

Kedja förnicklad mässing Ø2,4 mm 1 meter GKUM

Kedja förnicklad mässing Ø2,4 mm 500 m GKU

Lås dito styck GLÅS

Kedja rostfritt stål Ø2,4 mm 1 meter GKUVAM

Kedja rostfritt stål Ø2,4 mm 500 m GKUVA

Lås dito styck GLÅSVA

Ø 20 mm GNR20

Ø 25 mm – Normalstorlek GNR25

Ø 25 mm – Normalstorlek, tunnare gods GNR25T

Ø 25 mm – Rostfritt stål GNR25VA

Ø 30 mm GNR30

Nyckelring 
Förnicklat härdat stål (ej GNR25VA som är rostfri).

                    Nyckelring GNR25  
        fastsatt i buntband med ögla.  
BBMÖ20546S. Se tabell sid 11.

Slangklämma 
Galvat, rostfritt eller syrafast stål. De vanligaste storle-
karna passar rör med följande Ø. Fler storlekar finns.

För rör Ø Galvat Rostfritt Syrafast

12-22 mm RS9022ZK RS9022WD RS9022VA

16-27 mm RS9027ZK RS9027WD RS9027VA

25-40 mm RS9040ZK RS9040WD RS9040VA

32-50 mm RS9050ZK RS9050WD RS9050VA

40-60 mm RS9060ZK RS9060WD RS9060VA

50-70 mm RS9070ZK RS9070WD RS9070VA

60-80 mm RS9080ZK RS9080WD RS9080VA

80-100 mm RS9100ZK RS9100WD RS9100VA

Spännband  
på rulle

Fästen för skyltar och brickor

Nyhet! Skruvlås  
med stålvajer
150 och 250 mm lång syra- 
fast stålvajer med gängad  
öppningsbar låsning.  
Perfekt för ventilskyltar!

Längd 150 mm - Ø ca 45 mm GVML150

Längd 250 mm - Ø ca 80 mm GVML250
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Skyltar & Dekaler

Buntband av syrafast stål 
Buntband av syrafast rostfritt stål SS2348 (AISI316L). God 
motståndskraft mot korrosion, de flesta kemikalier, syror, 
lutar och salter. Buntbanden finns även med svart polyeten-
beläggning. Låses med kullåsning som ger minimal  
töjning. Montage görs effektivast med montage- 
verktyget (som även kapar bandet) men  
montage kan även göras manuellt.  
Vi har även kemikaliebeständiga  
buntband med ståltunga typ  
Tefzel. Se collinder.se!

Buntband av plast 
Material polyamid 6.6. Självsläckande, smältpunkt +260°C. 
Fria från halogener och silikon. De finns som standard i vitt, 
svart samt i olika färger. Svarta buntband är UV-beständiga.  
Materialet är beständigt mot oljor, rengöringsmedel och  
normalt förekommande kemikalier.  
 
Förvaras svalt i sluten förpackning. I tabellerna visas lager-
förda storlekar och färger. Vi kan leverera flera storlekar, 
färger och buntband för andra funktioner, t ex montering, 
märkning etc. Tala med oss!

L x B mm Max Ø mm Förp Syrafast Belagd
100 x 4,6 20 100 BBS10046 BBS10046S

125 x 4,6 27 100 BBS12546 BBS12546S

150 x 4,6 35 100 BBS15046 BBS15046S

200 x 4,6 51 100 BBS20046 BBS20046S

360 x 4,6 102 100 BBS36046 BBS36046S

520 x 4,6 152 100 BBS52046 BBS52046S

680 x 4,6 203 100 BBS68046 BBS68046S

840 x 4,6 254 100 BBS84046 BBS84046S

200 x 7,9 51 100 BBS20079 BBS20079S

360 x 7,9 102 100 BBS36079 BBS36079S

520 x 7,9 152 100 BBS52079 BBS52079S

680 x 7,9 203 100 BBS68079 BBS68079S

840 x 7,9 254 100 BBS84079 BBS84079S

L x B mm För Ø mm Förp Artnr
100 x 2,5 2 - 24 100 / 1000 BB10025
140 x 3,5 2,5 - 36 100 / 1000 BB14035
180 x 3,5 2,5 - 40 100 / 1000 BB18035
190 x 4,8 3 - 45 100 / 1000 BB19048
200 x 2,5 2 - 55 100 BB20025
200 x 4,6 3 - 51 100 BB20046
280 x 4,8 5 - 76 100 BB28048
292 x 3,5 5 - 80 100 BB29235
360 x 7,5 5 - 101 100 BB36075
380 x 4,5 5 - 110 100 BB38045
450 x 7,5 18 - 132 100 BB45075
500 x 12,5 10 - 140 50 BB500125
580 x 8 20 - 160 100 BB55080
750 x 12,5 40 - 225 50 BB750125
1000 x 12,5 40 - 300 50 BB1000125

L x B mm För Ø mm Förp Artnr
150 x 3,6 2,5 - 36 100 BB15036
203 x 2,5 3 - 51 100 BB20325
280 x 4,8 5 - 76 100 BB28048

Bunt- 
band
Buntband används  
för många ändamål.  
Vanligast  
är fixering av  
kablar och ledningar,  
montering av skyltar  
samt förslutning av  
emballage. Vi har  
buntband i flera olika  
material och färger.

L x B Artnr Låshuvud Förp låshuvud
100 m x 4,6 mm BBSC46 SPSC46 100

100 m x 7,9 mm BBSC79 SPSC79 100

Komplettera artikelnumret med bokstav för färg.  
R = röd, B = blå, G = grön och Y = gul.

Se bild sid 10.

Färgade buntband av plast

Buntband av plast med fästögla

Vita och svarta buntband av plast

L x B mm För Ø mm Förp Artnr
100 x 2,5 2 - 24 100 BBMÖ10025V

205 x 4,6 3 - 50 100 BBMÖ20546S

370 x 4,8 5 - 100 100 BBMÖ37048S

Stålbuntband 100 meter rulle

Praktiskt 
stålbandsverktyg
Montage av stålbuntband  
görs effektivast med stålbandstången.  
Den spänner och klipper automatiskt av  
stålbuntband, även belagda, i bredder upp  
till 7,9 mm och tjocklek 0,3 mm. Artnr HT338.
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Märkmaskiner

BMP21 Plus – smidig märkmaskin
Bradys förbättrade portabla märkmaskin BMP21 Plus är 
enkel att hantera och ger mycket god utskriftskvalitet på de 
många olika material som Brady erbjuder. 
BMP21 arbetar med termotransferteknologi vilket ger 
mycket god utskriftskvalitet och hållbarhet även i de mest 
krävande miljöer. Nytt är ett kraftigare synligare gult hölje.  
Den stora, upplysta LCD-displayen gör det lätt att skriva in 
information även i dåligt ljus. Upp till tre rader information 
syns samtidigt. Läs mer på collinder.se! 

BMP51 / BMP53 – bluetooth och android-app
BMP51 och BMP53 är robusta och lätthanterliga skrivare 
för utskrift av utstansade etiketter, tejp, krymphylsor mm. 
BMP51 har inbyggt tangentbord. Detta möjliggör utskrift 
direkt på skrivaren, via etikettprogram på PC (USB, Ethernet 
och Bluetooth), samt via android-app för smartphones.
Skrivarna arbetar med kassetter som innehåller både ma-
terial och färgband, vilket gör laddning av ny kassett snabbt 
och enkelt. Många olika material i olika storlekar finns 
tillgängligt som standard.

BMP41 – robust bärbar märkmaskin
BMP41 ger möjlighet att skriva ut utstansade etiketter 
anpassade exakt för applikationen, samt på tejper i olika 
utföranden med bredd upp till 25 mm.

Med en upplösning på 300 dpi och 10 olika material att välja 
mellan, bland annat självlaminerande vinyl, krympmaterial 
och tålig utomhusvinyl, är det lätt att hitta en passande lös-
ning för det aktuella behovet.

BMP41 har en stor, bakgrundsbelyst display som visar hur 
etiketten ser ut och ger även information om laddat mate-
rial, textstorlek, batterikapacitet mm.

BMP71 – arbetshäst med 50 mm bredd
BMP71 är Bradys mest avancerade bärbara märkmaskin. 
Den skriver med 300 dpi på tape i bredd 13 - 25 - 51 mm och 
på utstansade etiketter i en mängd material och storlekar. 
BMP71 används därför både till kabel-/ledningsmärkning, 
produktmärkning och för rör- och säkerhetsmärkning. 
Materialen fäster och sitter kvar i även de mest krävande 
miljöer. BMP71 har en stor, tydlig display med indikatorer 
som ger information om laddat material och färgband,  
kvarvarande mängd, batterikapacitet och mycket annat. 
BMP71 är portabel eller kopplas till PC för utskrift med  
Brady LabelMark för etiketter eller Brady MarkWare.

BMP21Plus BMP41 BMP51 BMP71

Page | 1
BMP21-PLUS Product Launch Brief, March 2014

BMP™21-PLUS Label Printer

New Generation BMP™21 

Portable Label Printer

20 years ago, Brady introduced its first portable label printer to the world. In those 20 years we 

learned, improved and evolved, and kept getting tougher and smarter …. 

Today, we proudly introduce you to our next generation BMP21 Label Printer, the BMP™21-PLUS.

This new printer will be available from March 28th 2014. It will re
place the current BMP21 product, 

which will be end of life
 shortly after the BMP21-PLUS introduction.

This Product Launch Brief provides detailed information on the new BMP21-PLUS. It w
ill give you all 

the necessary insights in the products’ features & benefits, target markets & positioning, available 

SKUs, materials, pricing and launch activities. 

Brady märkmaskiner. 
Märkning med kvalitet

Exempel:

Styva 
EPREP
Brady  
EPREP är  
ett tjockt 
material  
som kan  
ersätta  
graverade  
skyltar.

Rätt material  
för varje jobb!
Med en Brady märk- 
maskin har du alltid  
tillgång till material  
att skriva ut på som  
passar precis för  
det du ska märka. 
l Ring oss för info!

Nyhet! BBP12
Kompakt, pålitlig och 
prisvärd printer för  
små volymer av många 
olika Bradymaterial.
l Mycket användarvänlig 
l Färgskärm  
l Enkel mediakalibrering 
l Ethernet och USB 2.0.  
l Mediabredd 10-112 mm
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Märkmaskiner

Brady BBP33 – användarvänlig och flexibel
BBP33 är en mycket användarvänlig etikettskrivare som 
kopplas till PC och kan skriva ut skyltar och etiketter med 
bredd upp till 104 mm. Rullarna är försedda med smart-
celler som automatiskt ställer in skrivaren för att eliminera 
etikettspill och behovet av manuell kalibrering. 

Färgbands- och etikettkassetterna är enkla att byta.  
BBP33 kan skriva ut på en rad olika säkerhets- och  
industrimaterial, samt precisionsstansade etiketter för  
kabel-, produkt- och laboratorieidentifiering. Enkelt och  
helt problemfritt – precis som etikettutskrift ska vara!

Brady BBP37 – flerfärg och utskärning 
Globalmarks ersättare BBP37 är en lättanvänd flerfärgs 
termotransferskrivare med skärfunktion. BBP37 har 18 cm 
pekskärm i färg, svenskt interface och QWERTY-tangentbord, 
interna symboler enligt GHS och ISO7010 samt många mallar 
för t ex varselskyltar, rörmärkning och CLP/GHS. 

Skrivaren kan även kopplas till PC via USB, Ethernet eller  
Wifi. Mjukvara är nya molnbaserade Brady Workstation. 
BBP37 skriver på en mängd olika material. Färgbanden sitter 
i kassetter som likt materialrullarna snabbt och enkelt byts. 

Tekniska data BBP33
l 300 dpi upplösning 
l Utstansade etiketter bredd från 6,36 till 104 mm 
l Tejper längd mellan 12,5 mm och 3 meter 
l Totalt över 600 standardprodukter i 40 material 
l Material- och färgbandskassetter med smart-cell 
l Kopplas till PC med mjukvarorna LabelMark,  
    MarkWare och CodeSoft eller windowsdrivrutin

Tekniska data BBP37
l 300 dpi upplösning 
l 127 mm/sek tryckhastighet 
l Snabbladdade färgband i kassetter  – byte tar 20 sek. 
l Trycker på stansade etiketter eller kontinuerliga tejper   
    upp till 101 mm bredd, max längd 2,5 meter
l Material- och färgbandskassetter med smart-cell
l Kan kopplas till PC. Ny mjukvara Brady Workstation!

Brady BBP85 – flerfärg i bredd 254 mm
BBP85 är en stationär termotransferskrivare med 300 dpi 
upplösning. Du trycker skyltar och dekaler i flerfärg och 
med bredd upp till 254 mm. BBP85 har en stor pekskärm, 
inbyggt tangentbord och ett intuitivt gränssnitt som gör det 
enkelt för vem som helst att tillverka egna skyltar. 

Den kan användas med en mängd olika material, t ex vinyl, 
polyester, reflekterande och självlysande material, samt eti- 
ketter med förtryckta skylthuvuden. BBP85 kan även kopplas 
till dator för utskrift med MarkWare eller nya Workstation.

Huvudfunktioner BBP85
l Materialbredd från 101,6 mm till 254 mm 
l Utskriftslängd upp till 5 meter (enfärg) 
l Smartcell-teknologi 
l Inbyggt tangentbord och LCD-pekskärm, eller  
l USB och Ethernetkoppling till dator (WiFi option) 
l Stort antal symboler och format i skrivaren 
l Material i många material, färger och utföranden 
l Färgband i olika utföranden (mono, 2 eller 4 färger)

Smidiga inbyggda hjälpguider sparar tid och säkerställer att  
utskrift av skyltar, rörmärkning, informationsetiketter och allt  
annat med BBP85 går snabbt och uppfyller lokala föreskrifter.

Ny  
flerfärgs 

märkmaskin
med utskärning!
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SMS märkmaskiner.  Dekaler och skyltar i hög kvalitet – snabbt och prisvärt!

Kompakt termotransferskrivare med 300 dpi upplösning.  
En smidig allroundmaskin för all sorts industrimärkning. 
SMS 400 trycker på tejprullar i bredder från 15 till 100 mm.

Hög upplösning
SMS 400 kombinerar hög upplösning med möjligheten att 
trycka 1,27 meter långa dekaler och ersätter föregångarna 
SMS 200 och SMS 300. Större skyltar kan göras genom att 
skriva ut i våder och sedan sammanfoga dem. 

Många material att skriva ut på
Tryck varselskyltar, lager-, el- och rörmärkning på många 
olika material. T ex finns material för höga och låga tempe-

SMS 400 – allround industrimärkning

Tekniska data SMS 400
l Termotransferskrivare med klippfunktion 
l Upplösning 300 dpi (12 dots/mm) 
l Max utskriftsbredd 100 mm 
l Max utskriftslängd 1270 mm 
l Utskriftshastighet 25-100 mm/sekund 
l Interface Ethernet, USB och RS-232

Tekniska data SMS F1
l Termotransferskrivare med klippfunktion 
l Upplösning 200 dpi (8 dots/mm) 
l Max utskriftsbredd 100 mm 
l Max utskriftslängd 2280 mm 
l Utskriftshastighet 152 mm/sekund 
l Interface USB, LPT-port och RS-232

raturer, oljiga ytor, med permanent eller avtagbart adhesiv, 
kemisk motståndskraft och lång UV-tålighet för utomhus-
bruk. Dekaler med databas-kopplad information kan göras.

100 mm

Nyhet! SMS F1 – lättjobbad  
maskin för tuffa material
Utöver allt SMS 400 kan så är F1 bra även till GHS-märkning, 
kabelmärkning, märkning på krympslang och märkning med 
tjocka och styva material, t ex för tagout-skyltar till Bryt & Lås. 

l Mycket lätt att jobba med och att ladda med  
     material vilket sparar tid och minskar fel.  
l Kraftig skärmekanism för tuffa material.  
l Hög kapacitet. Pålitlig och tålig. 

l SMS 400

l SMS F1

100 mm

3 års 
garanti

på SMS märk- 

maskiner!
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Tekniska data SMS 900
l Kraftig termotransferskrivare med klippfunktion 
l Upplösning 300 dpi (12 dots/mm) 
l Max utskriftsbredd 215 mm 
l Max utskriftslängd 1270 mm 
l Utskriftshastighet 50-150 mm/sekund 
l Interface USB och LPT-port

220 mm

Märkmaskiner

SMS märkmaskiner.  Dekaler och skyltar i hög kvalitet – snabbt och prisvärt!

SMS 900 – stora dekaler  
och stora skyltar
Med SMS 900 gör du skyltar i A4 eller större!  
Utskriftsytan är hela 1270 x 220 mm. Dvs folie- 
bredden är 220 mm = 10 mm bredare än A4. 

Det går att göra ännu större skyltar genom att  
skriva ut i våder och sammanfoga dem. SMS 900  
är tålig, pålitlig, lätt att använda och konstruerad  
för tufft bruk inom industrin.

l SMS 900 är rätt  
maskin när märkningen  
ska läsas på långt håll.  
Dvs när det måste vara  
stora dekaler och skyltar.

Sign Making System

®

SMS märkmaskiner är bra praktiskt taget överallt  
där det finns behov av tydliga skyltar och budskap.

Exempel på användningsområden
l Varsel- och varningsmärkning 
l Tillverkning, LEAN Production, 6 Sigma-program 
l Processmärkning 
l Underhåll  
l Lager och Logistik 
l Tankar och cisterner 
l Rörmärkning 
l Sjöfart och offshore 
l Transport

Klippfunktion!
SMS-maskinerna har 
inbyggd klippfunktion  
för att kapa utskrifts- 
materialet i önskad längd. 

Dekalmaterial i många färger och kvaliteter
Till SMS-maskinerna finns utskriftsmaterial i många färger 
och kvaliteter. Vinyl- och polyesterfolie finns i följande färger.

Polyesterfolie finns dessutom som:

l För komplett materialsortiment ring oss eller se collinder.se!

Designa med etikettprogram NiceLabel!
Det Microsoft-godkända etikettprogrammet Nice-
Label Designer Pro 6 i en speciell SMS-version med 
över 1000 piktogram ingår. Prova gärna NiceLabel 
gratis genom att ladda hem en demoversion direkt 
från vår hemsida. Läs mer om NiceLabel på sid 24 
och på collinder.se!

Röd Ljusröd Orange Gul

Mörkbrun Ljusbrun Blå Ljusblå

Grön Ljusgrön Violett Silvergrå

Svart Vit Transparent ReGlo  
efterlysande

Matt 
aluminium

Void – Matt 
aluminium Void – Vit

Röd Signalröd Gul Grå

Svart Vit Mörkblå Ljusblå

Grön Guld Silver

Färgband i 11 färger
Färgband, dvs tryckfärg, finns i 60, 110 och 230 mm bredd  
i följande färger.
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Märkmaskiner

Toro. Bärbar integrerad märkmaskin

Rätt maskin för industri, 
kontor, lager, servicebilar  
och installationsarbete!

Lobo är en ny sorts märkmaskin  
med tryckbredd upp till 50 mm.  
Det svenska tangentbordet är i  
full storlek, funktionstangenterna  
logiska, menyerna enkla och lätt- 
begripliga. Den tydliga 9 cm breda 
färgdisplayen visar aktuell layout. Ljudvolym 

 över 95 dbA

UL®

Listato L.T.E.
901 IJ
E176128 UL®

Modello Nº: SMS-200
100-240 VOLT  50/60 Hz, 2A
Numero di serie: 21220009

Tryckluft max 5 bar

Wire
Code
00026

Lobo. Märkning för alla överallt

Lobo är mycket lätt att bära med sig!

Lobos tejper/etiketter och färgband kommer  
i kassetter som är mycket enkla att byta. 
Lobo drivs av laddningsbart batteri eller 
nätström – använd den var du vill!

Tryck text, streckkod och över 1200 inbyggda 
symboler på mer än 25 olika kvalitetsmate-
rial i bredder mellan 12 till 50 mm – perfekt 
för kontors- och industrianvändning. 

l Max dekalstorlek 50 mm x 2,5 meter. 
l Lobo kan även kopplas till din PC via USB. 
l Vikt endast 2,25 kg, mått 9,5 x 31 x 11cm. 
l Upplösning 203 dpi. 

Utskriftsexempel

Toro arbetar fristående. Allt du behöver finns i maskinen. Toro är flyttbar. Gör märkningen på den plats där den behövs!

Toro är en av de mest avancerade bärbara märkmaskinerna 
på marknaden idag. Det är en allt-i-ett-maskin med fullt 
tangentbord och justerbar pekskärm som arbetar med till-
förlitlig termotransfer-teknik för dekaler och skyltar från  
13 till 100 mm bredd. Ingen nätverksuppkoppling behövs – 
Toro fungerar fristående. 

Kraftfull mjukvara – många material
Toro är laddad med kraftfull mjukvara inklusive grafik och 
streckkoder. Du skapar snabbt och enkelt professionella 
varsel- och varningsdekaler och skyltar, ventil- och rör-
märkning, lagermärkning, produktmärkning och mycket 
mer. Massor av tejper och material att välja på!

l Toro är helt flyttbar och kan fås med uppladdningsbara-
batterier som räcker för timmar av utskrift. Du kan skapa och 
skriva ut märkningen precis på den plats där den behövs.

Fäll ner locket, vinkla upp pekskärmen, gör din layout och tryck  
dekalen direkt, enkelt och effektivt.
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Printern CPM-100 visas endast som demonstration. 
Rebo och Collinder Märksystem har ingen kommersiell relation med Max Co.

Färg Rulle Artnr

Transparent 100 mm x 15 m CPM712

Vit 100 mm x 15 m CPM701

Gul 100 mm x 15 m CPM702

Orange 100 mm x 15 m CPM706

Ljusröd 100 mm x 15 m CPM723

Röd 100 mm x 15 m CPM704

Grön 100 mm x 15 m CPM703

Blå 100 mm x 15 m CPM705

Ljusblå 100 mm x 15 m CPM718

Mörkbrun 100 mm x 15 m CPM709

Ljusbrun 100 mm x 15 m CPM724

Grå 100 mm x 15 m CPM708

Svart 100 mm x 15 m CPM707

Färg Rulle Artnr

Transparent 100 mm x 15 m CPM312

Vit 100 mm x 15 m CPM301

Gul 100 mm x 15 m CPM302

Orange 100 mm x 15 m CPM306

Ljusröd 100 mm x 15 m CPM323

Röd 100 mm x 15 m CPM304

Grön 100 mm x 15 m CPM303

Blå 100 mm x 15 m CPM305

Ljusblå 100 mm x 15 m CPM318

Mörkbrun 100 mm x 15 m CPM309

Ljusbrun 100 mm x 15 m CPM324

Grå 100 mm x 15 m CPM308

Svart 100 mm x 15 m CPM307

Tejp Vinyl  
CPM E300 
Standardkvalitet
3-5 års hållbarhet utomhus.  
Motsvarar Lighthouse Premium tejp.

Tejp Vinyl CPM HT700  
Premium Industrikvalitet med
HighTack-häfta 
7-8 års hållbarhet ute med HighTack-
häfta – extremt akryladhesiv.Färg Rulle Artnr

Transparent 100 mm x 15 m CPM512

Vit 100 mm x 15 m CPM501

Gul 100 mm x 15 m CPM502

Orange 100 mm x 15 m CPM506

Ljusröd 100 mm x 15 m CPM523

Röd 100 mm x 15 m CPM504

Grön 100 mm x 15 m CPM503

Blå 100 mm x 15 m CPM505

Ljusblå 100 mm x 15 m CPM518

Mörkbrun 100 mm x 15 m CPM509

Ljusbrun 100 mm x 15 m CPM524

Violett 100 mm x 15 m CPM511

Grå 100 mm x 15 m CPM508

Svart 100 mm x 15 m CPM507

Tejp Vinyl CPM ST700 
Premium Industrikvalitet
7-8 års hållbarhet utomhus.  
Motsvarar SMS tejp.

Laminat och appliceringsfolie

Montageskivor 3 mm plast

Tillbehör
Produkt Mått Artnr

PVF-laminat 110 mm x 25 m PVF110

Appliceringstejp 122 mm x 100 m CPM903

Mått Antal Artnr

300 x 115 mm 20-pacl CPMF01

A4 210 x 297 mm 10-pack CPMF02

A3 297 x 420 mm 10-pack CPMF03

Produkt Artnr

Knivblad CPM3MES

Bärväska CPM3DT

Rengöringsduk för printhuvud. 
Isopropanol. 10-pack. SM3IPA-10

Monteringskit för dekaler och 
skyltar med gummiroller,  
rakbladskniv och sprayflaska

CPMMONT

Egenskap / Färg Rulle Artnr

Reflex Silver 100 mm  
x 10 m CPMP05

Reflex Gul 100 mm  
x 10 m CPMP06

Reflex Röd 100 mm  
x 10 m CPMP08

Efterlysande  
ReGlo

100 mm  
x 10 m CPMP07

Fluorescerande 
Gul

100 mm  
x 10 m CPMP10

Fluorescerande 
Röd / Orange

100 mm  
x 10 m CPMP11

Fluorescerande 
Ljusröd

100 mm  
x 10 m CPMP12

Fluorescerande 
Grön

100 mm  
x 10 m CPMP13

Tejp CPM Special. Reflex,  
efterlysande & fluorescerande
Specialtejper för CPM-100

Färgband för alla tejper 
i kassett, 50 meter
Passar till alla CPM tejper

Egenskap Rulle Artnr

HighTack  
hög-häftande 
polyester  
PT500 Vit 

100 mm  
x 15 m CPMP01

Metalliserad  
matt polyester 
PT700 

100 mm  
x 15 m CPMP02

Högtemperatur 
polyester  
H250 Vit

100 mm  
x 15 m CPMP09

Petsäker polyester 
med VOID-avtryck 
PV500 Silver

100 mm  
x 10 m CPMP14

Borstat Guld  
polyester

100 mm  
x 10 m CPMP03

Borstat Silver  
polyester

100 mm  
x 10 m CPMP04

Tejp CPM Special 
Polyester 
Specialtejper för CPM-100

Färg Artnr

Svart CPMF40

Vit CPMF41

Röd CPMF42

Mörkblå CPMF43

Cyan CPMF48

Påbudsblå CPMF49

Grön CPMF44

Gul CPMF45

Orange CPMF46

Klart slitskydd CPMF47

Grå CPMF50

Silver CPMF51

Guld CPMF52

CPM-100 material 
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Brother P-touch märkmaskiner

Brother P-touch märksystem omfattar ett brett 
sortiment märkmaskiner – från handhållna 
och bordsmodeller till PC-anslutna. För varje 
användningsområde finns en lämplig modell. 
För alla märkmaskiner med PC/Mac-anslutning 
ingår Brothers etikettprogram P-touch Editor.  
Se utskriftsmaterial på nästa sida.

l Collinder Märksystem är  
auktoriserat P-touch Center.

PT-E100VP.  
Smidig märkmaskin för  
hantverkare och elektriker 
P-touch E100VP är en lättanvänd 
och ergonomisk märkmaskin som 
skriver slitstarka självhäftande 
etiketter på TZe-tape i bredd  
3.5, 6, 9 och 12 mm.

Du kan enkelt skapa professionella, 
hållbara, laminerade etiketter för 
bl.a. kablar, elcentraler och andra 
el- och datainstallationer.

Du hittar fler 

Brother-maskiner 

på collinder.se!

PT-9700PC. Datoransluten märk- 
maskin för professionellt bruk
Bordsmodell med USB-anslutning och 
seriell anslutning. 360 x 720 dpi utskrifts-
upplösning. Utskriftshastighet på 80 mm 
per sekund. Etikettbredd 36 mm.

PT-E300VP.  
Professionell märkmaskin 
för hantverkare 
P-touch E300VP är en lättanvänd 
märkmaskin som skriver ut slit-
starka självhäftande etiketter på 
TZe-tape i bredd 3.5, 6, 9, 12 och 
18 mm.

Du kan enkelt med maskinens 
smarta funktionsknappar produ-
cera hållbara etiketter för t.ex. 
frontplåtar, kablar, säkringslådor 
och andra el- och datainstallatio-
ner med smarta funktionsknappar. 

Maskinen använder TZe-tape eller 
nyheten krymslangstape (HSe-).

PT-E550WVP.  
Märkmaskin för industrin 
med integrerad Wi-Fi,  
PC-anslutning och app för 
märkning, för smartphone
Skriv ut från PC eller smartphone 
eller surfplatta. Uppladdningsbart 
batteri och stor bakgrundsbelyst 
LCD-display. Avancerad kniv för 
enkel etikettsavskalning.

Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 och 24 
mm breda etiketter. 

2 taper, AC adapter, Li-ion batteri, 
USB-kabel och bärväska medföljer!
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43

TZe-tape er kompatible med P-touch labelmaskiner, der anvender TZ-tape

Find den rigtige tapekassette til din
Brother P-touch labelmaskine

*4 m  **5 m

 

P-TOUCH KOMPATIBLITET

1010, 1090, 1230PC, 
1280, 1290, 1290DT, 
1830, 1830VP, 
2030VP, 2100VP, 
2430PC, 2700VP, 
2730VP, 7100VP, 
9700PC, 9800PCN

1000, 1010, 1090, 1230PC, 1280, 1290, 1290DT, 18R, 1830, 1830VP, 
2030VP, 2100VP, 2430PC, 2460,  2470, 2700VP, 2730VP,  7100VP,  
7500VP, 7600VP, 3600, 9600, 9700PC, 9800PCN

18R, 1830, 1830VP, 
2030VP, 2100VP, 
2430PC, 2460, 2470, 
2700VP, 2730VP, 
3600, 7500VP, 7600VP,  
9600, 9700PC, 
9800PCN

2430PC, 2460, 2470, 
2700VP, 2730VP, 
3600, 7500VP, 
7600VP, 9600, 
9700PC, 9800PCN

3600, 
9600, 
9700PC, 
9800PCN
 

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
 Standard lamineret - 8 m

TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-231S*

TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-431S*

TZe-435
TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561

TZe-535 TZe-555
TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661

TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751
 Fluorescerende lamineret - 5 m

TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Mat lamineret - 8 m
TZe-M31

TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Metallic lamineret - 8 m
TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Ulamineret - 8 m
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexi-ID lamineret - 8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Stærkt klæbende lamineret - 8 m
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Stoftape - 3 m
TZe-FA3 TZe-FA4B

 Sikkerhedstape lamineret - 8 m
TZe-SE4

3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

TZe-M31
TZe-MQL35*
TZe-MQP35*
TZe-MQG35*

TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

TZe-FA3 TZe-FA4B

TZe-SE4

HGe-131V5 HGe-151V5
HGe-231V5 HGe-251V5 HGe-261V5
HGe-631V5 HGe-651V5

HGe-M931V5 HGe-M951V5

STe-141 STe-151 STe-161

HSe-211 (5,8 mm) HSe-221 (8,8 mm) HSe-231 (11,7 mm) HSe-241 (17,7 mm) HSe-251 (23,6 mm)

 Standard laminerad – 8 m
(klar tape)

(klar tape)

(klar tape)

(klar tape)

 Fluorescerande laminerad – 5 m

Matt laminerad – 8 m
(klar tape)

 Metallic laminerad – 8 m

 Olaminerad – 8 m

 Flexible ID tape laminerad – 8 m

 Tape med stark fästförmåga laminerad – 8 m
(klar tape)

 Tygtape – 3 m

 Säkerhetstape laminerad – 8 m

 High-Grade laminerad** – 8 m
(klar tape)

Stenciltape – 3 m

Krympslang*** –  1,5 m

*5 m   **PT9700PC / PT9800PC   *** PT-E300VP / PT-E550WVP / PT-H300 / PT-H500 / PT-P700 / PT-P750W

Hitta rätt TZe-tape för din Brother 
P-touch märkmaskin

TZe och HGe-tape är kompatibla med P-touch märkmaskiner som använder TZ- respektive HG-tape 

Förbrukning – P-touch

TZe & HGe – Rätt tape för P-touch

*5 m **PT9700PC / PT9800PC *** PT-E300VP / PT-E550WVP / PT-H300 / PT-H500 / PT-P700 / PT-P750W 
De faktiska tape- och textfärgerna kan avvika från de som visas. Tapeutbudet kan variera från land till land.

Brothers TZe- och HGe-taper har skyddande laminat som gör märkningen  
motståndskraftig mot UV, fukt, kemikalier och mekanisk nötning.  
TZe och HGe taper är kompatibla med P-touch märkmaskiner som  
använder TZ- eller HG-tape. Se sortiment här och beställ på collinder.se! 

Enkelt!

Beställ online på  

collinder.se!
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Etikettskrivarna från cab bygger på den senaste teknologin. 
De är snabba och lättskötta med en mängd smarta funktioner. 
Sortimentet omfattar allt från högprestandaskrivare för 
industrin till enkla bordsskrivare.  
Alla cab etikettskrivare kan användas som termotransfer-
skrivare med färgband, eller som termoskrivare för direkt-

Etikettskrivare cab.  
Modern tysk industrikvalitet

termoetiketter utan färgband. Det omfattande tillbehörs-
programmet ger möjligheter som automatisk applicering 
av etiketter, utskrift med RFID, kontroll av streckkoder, 
dispensering och klippfunktioner. 
Vi deltar löpande i cabs produktutbildningar och seminarier 
för att erbjuda våra kunder komplett service för cabs produkter.

cab EOS1 och EOS4
Liten bordsskrivare med modernaste teknik till lågt pris. 
Pekskärm, upplösning 203 / 300 dpi, bredd 104 mm. 
EOS finns i 2 storlekar för mindre och större etikettrullar.

cab Mach 4
Avancerad bordsskrivare för medelstora etikettbehov, med 
upplösning 203 / 300 / 600 dpi. Tryckbredd 104 mm.

cab A+ serien
Industriskrivare med höga prestanda för kontinuerligt bruk. 
Upplösning 203 / 300 / 600 dpi kombinerat med 4 bredder:  
A2 = 52 mm, A4 = 105,6 mm, A6 = 168 mm och A8 = 204 mm. 
Integrerad applikator finns som tillval.

cab A4+M
Industriskrivare speciellt anpassad för utmanande material 
som t ex krympslang. Upplösning 300 / 600 dpi, 104 mm 
tryckbredd.

cab XC4 och XC6
Industriskrivare med två skrivhuvuden, som trycker två fär-
ger på en gång, t ex svarta och röda CLP/GHS-etiketter.  
Upplösning 300 dpi. Bredd: XC4 = 104 mm, XC6 = 162 mm.

cab XD4
Industriskrivare med två skrivhuvuden, som trycker dubbel-
sidigt på t ex krympslang, tag-etiketter och textil.  
Upplösning 300 dpi. Tryckbredd 105,6 mm.
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Zebra GC
En enkel och lättskött liten skrivare  för en-användare.  
Upplösning 203 dpi. Tryckbredd 104 mm. Finns i utförande 
för  både direkttermo och termotransfer. 

Etikettskrivare Zebra.  
Världsledande för etiketter

Zebra är världens största tillverkare av termotransfer- 
skrivare och levererar innovativa och pålitliga utskrifts- 
lösningar till företag och myndigheter i över 100 länder med   
mobila skrivare, små behändiga bordsskrivare och hyper- 
effektiva industriskrivare. Zebra har även programvara, 
systemlösningar och skrivartillbehör.

Rätt partner för dig som använder Zebra! 
Vi är officellt godkänd Zebra Reseller. 
Dra nytta av vår kunskap, vår support  
och ett enormt etikettsortiment!

Zebra 110Xi4

Modell Tryckbredd Upplösning

Zebra 110Xi4 102 mm 203 / 300 / 600 dpi

Zebra 140Xi4 140 mm 203 dpi

Zebra 170Xi4 180 mm 203 / 300 dpi

Zebra 220Xi4 224 mm 203 / 300 dpi

Zebra GK och GX 
En serie små och lättplacerade skrivare för mindre etikett-
volymer utan att ge avkall på utskriftskvaliteten. Finns i ut-
förande för direkttermo och termotransfer med tryckbredd 
104 mm  och upplösning 203 / 300 dpi.

Zebra Xi-serien
Byggd för stora volymer och tuffa miljöer.  
Välkänd för hög kvalitet och pålitlighet!

Zebra ZT 200 och ZT 400
Modern efterföljare till Stripe och S4M. Bra till lättare industri, 
handel, lagerhantering och CLP/GHS-märkning – se sid 28-29.

Zebra 105SL
En robust och ekonomisk skrivare, lämplig för till exempel 
lagerhantering, Inventariekontroll och mycket annat.  
Tryckbredd 102 mm, upplösning 203 / 300 dpi.

Modell Tryckbredd Upplösning

Zebra ZT 200 104 mm 203 / 300 dpi

Zebra ZT 400 104 / 168 mm 203 / 300 / 600 dpi
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PX printmodul är avsedd speciellt för helautomatisk etiket-
tering i industriell miljö. Den kan byggas in i olika lägen och 
är bultkompatibel med konkurrerande fabrikat. 

Enheten är byggd på ett stabilt gjutet aluminiumchassi täckt 
av en coating som är säker för livsmedelshantering. Skydds-
lock av rostfritt stål.

Interface för seriell RS232C, USB och Ethernet som stan-
dard, samt USB master för externa enheter. Andra anslut-
ningsmöjligheter finns som option.  

Printmodul för industrimiljö cab PX

Snabb processor och rejält internminne garanterar höga 
prestanda. Sparfunktion för färgband och energibesparande 
teknik ger god driftekonomi. 

PX4, 104 mm tryckbredd PX6, 162 mm tryckbredd

Printmodul PX4 PX6

Upplösning dpi 203 300 600 203 300

Utskriftsbredd 
max mm 104 105,6 105,6 168 162,6

Skrivhastighet 
max mm/sek 300 250 100 200 200

Hermes+ är en komplett lösning för automatisk  
tryckning och applicering i alla lägen.
Hermes+ bygger på 30 års erfarenhet och produktutveckling. 
Applicera etiketter underifrån, framifrån, uppifrån eller från 
sidan. Hermes+ trycker och applicerar hur den än monteras 
och kan därför integreras i alla typer av produktionslinjer. 
Hermes + finns höger- respektive vänsterbyggda, samt i tre 
storlekar med olika upplösning.

Nyhet! Hermes C med två printhuvuden för produktion och 
applicering av tvåfärgs CLP/GHS-etiketter.

Automatisk print & apply cab Hermes+ 

Modell Upplösning  
dpi

Max tryck- 
bredd mm

Max tryckhas-
tighet mm/sek

Hermes+2
300 54,7 150

600 57 100

Hermes+4

203 104 250

300 105,6 250

600 105,6 100

Hermes+6
203 168 200

300 162,6 200

Hermes C 6L/300 2 x 300 162,6 125
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3214
För noggrann applicering av 
mycket små till medelstora 
etiketter. Appliceras från sidan.

4114
För noggrann applicering av 
mycket små till medelstora 
etiketter. Appliceras uppifrån. 
Med cabs silikonpad kan  
applicering ske också på  
rundade ytor.

4214
För noggrann applicering av 
mycket små till mellanstora 
etiketter i svåra montagelägen. 
Etiketten kan roteras upp till 
180º.

4414
För noggrann applicering av 
mycket små till medelstora 
etiketter. Appliceras uppifrån. 
Efterjustering kan göras i  
X- och Y-led.

4514
För noggrann applicering  
på profiler och rör. Etiketten 
appliceras med luft.

4714
För applicering av flaggor  
på runda föremål som rör, 
kablar etc.

Applikatorer cab Hermes+ 
FörpackningsmärkningProduktmärkning

Hermes+ gör det möjligt att applicera etiketter  
i nästan varje situation med hög precision.

Tre metoder för applicering
Appliceringen sker antingen genom att  
etiketten pressas direkt på produkten, blåses  
med tryckluft eller rullas på. Applicering kan  
ske stillastående eller under rörelse och  
så att ömtåliga produkter skyddas. 

3014 
Applikator för applicering främst  
på fram- eller baksida av förpack-
ningar i förpackningslinje. Applice-
ring sker med en roterande cylinder, 
etiketten pressas eller blåses på 
förpackningen. Applicering kan ske 
under rörelse eller stillastående.

4014
För noggrann applicering av mycket 
små till medelstora etiketter. Ett urval 
av olika pads ger möjlighet att vinkla 
och rotera etiketten samt att placera 
den över en kant.  
Etiketten kan pressas, blåsas eller 
rullas på. Appliceras uppifrån.

4614
För applicering på produkter  
med olika höjd. En slagcylinder  
positioneras med hjälp av en  
sensor till ett avstånd ca  
100 mm från produkten.

5114
För applicering på förpackningar  
i rörelse. En enkel utrustning för 
seriemärkning av produkter.  
Etiketten rullas på.

5314
För realtidsapplicering i förpacknings-
linje.Efter utskrift förs etiketten med 
hjälp av vacuum till applicerings-
punkten, där etiketten rullas på. 
Enheten kan placera horisontellt  
eller vertikalt för applicering  
på sida eller upptill.

6014
För snabb applicering i förpack- 
ningslinjer. Etiketten appliceras  
med blås på avstånd upp till 10 cm.
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NiceLabel klarar allt inom etiketthantering! Här exempel på 
vad som ingår i olika programversioner. Vi hjälper dig att välja  
rätt version för bästa prestanda och ekonomi. Tala med oss!

Formge etiketter!
Designer Express
Skapa etiketter med text, streckkoder, bilder och grafiska 
element. Använd Microsoft Excel som databas. Designen 
sparas som mall och kan användas igen.

Designer Standard
Utöver designfunktioner ger Standard möjlighet att koppla 
till databaser och innehåller ett nytt formulärgränssnitt för att  
enkelt och säkert lägga in etikettexter i färdiga etikettmallar.

Designer Pro
Innehåller allt för avancerad design av etiketter, ytterligare 
fler designverktyg, seriehantering, koppling till multipla data- 
baser och SQL. Denna version med extra clipart medföljer 
SMS märkmaskiner. Se sid 14.

PowerForms Desktop
Desktop innehåller utöver det som ingår i Pro även NiceLabels 
mest avancerade formulärverktyg. Designa först etiketten,  
skapa därefter ett effektivt och instruktivt gränssnitt för 
operatören som hanterar etiketten. Desktop innehåller 
också Application Builder för att snabbt skapa specialetiketter. 

Etikettprogram 
NiceLabel. 
Formge och  
skriv ut etiketter  
med full kontroll

Nyhet! Collinder Solution Center. 
Kvalificerad service och hjälp

Automatisera!
Automation Easy
Innehåller funktioner för att hantera data från överordnade 
system, vågar, scanners och PLC. Gör automatisering enkel!

Kontrollera och följ upp!
Med verktyget NiceLabel Control Center får du full kontroll 
på etiketthantering i fleranvändarsystem. Kostnader kan 
reduceras och säkerhet och kvalitet utvecklas.

Control Center Pro
Ger bl. a. gemensam licenshantering, central lagring av 
layouter, användarprofiler kopplade till rättigheter, felhan-
tering, hantering av printjobb, spårbarhet och historik och 
rapporter för analys.

Control Center Enterprise 
Utöver funktionerna i Pro finns versionshantering, rutiner 
för godkännande och revisionshistoria. Med Microsoft Remote 
App kan design och utskrift av etiketter och inmatningsfor-
mulär göras med Windows-, Apple- och Androidenheter.

Genom Collinder Solution Center får 
du service och kvalificerad hjälp med 
allt som har att göra med märkning, 
information och säkerhet. Våra kunniga 
och erfarna konsulter bistår dig.

Dra nytta av oss!
l Konsulttjänster 
l Lång erfarenhet och kunskap  
l Uppdaterad info om lagar, regler  
    och förordningar 
l Arbete till fast pris, löpande räkning 
    eller serviceavtal

Du får bl a
l Felsökning och support 
l Design av etiketter, gravyr,  
    skyltar och dekaler 
l Utredning av industrimärkning  
    enligt nya AFS-krav 
l Utbildning 
l Automatisering av CLP/GHS- 
    etikettering 
l Systemoptimering för utskrift 
l Databashantering 
l Implementering av etikettsystem  
l Finansiering av hårdvara Collinder Solution Center

Support av kunniga konsulter
Maila ditt ärende till support@collinder.se  
eller ring 040-41 88 36 så återkommer 
våra förberedda experter snarast!  
För direktkontakt med våra konsulter 
se kontaktuppgifter på collinder.se!
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Datalogic – vår huvudleverantör av läsare
Datalogic har hög kompetens, brett sortiment och erfarenhet 
vilket gör dem till en ledande leverantör av streckkodsläsare, 
vare sig det gäller lager, transport eller logistikhantering.

Flera typer av läsare:
l Presentationsscanners där produkten förs mot  
     streckkodsläsaren, t ex i en butikskassa. 
l Handhållna streckkodsläsare för allmänt bruk  
    t ex handel, lättare lager och industribruk.  
l Handhållna streckkodsläsare för industribruk som klarar  
    hög påfrestning som damm, fukt och mekaniskt slitage.

Mobila streckkodsläsare
Finns med  bluetooth eller Star-teknologi, som bygger på 
radiokommunikation. Räckvidd upp till 100 m för bluetooth, 
50 m för radio. Datalogic rekommenderar radiokommunika-
tion i de flesta fall, utom då större datamängder (t ex bilder 
och 2D-koder) skall överföras. Då är bluetooth med sin 
högre överföringshastighet lämpligare.

Green spot teknologi
Datalogics patenterade teknik innebär en ljussignal som 
syns som en väl synlig grön prick på etiketten då läsningen 
har lyckats.

1D och 2D koder
l 1D-koder innebär linjära koder, de hittills allra vanligaste  
    typerna, t ex Code 128, Code 39 m fl. 
l 2D-koder är flerdimensiella och rymmer mer information  
    på en liten yta, t ex QR, PDF17 och Datamatrix.

Välj en streckkodsläsare som klarar din streckkodstyp!  
En 2D-läsare läser också 1D-koder mycket effektivt,  
eftersom den kan läsa koden från alla riktningar.

Streckkodsläsare Datalogic

Datalogic Powerscan 
Smidig handläsare för  
allmänt bruk

Datalogic Touch
Kompakt streckkodsläsare 
för enkla applikationer.

Datalogic Gryphon
Trådlös handläsare för indu-
stribruk med vagga.  
Läser alla koder, även 2D.

Datalogic Powerscan
Högpresterande industri-
läsare för alla koder.

Labelmate etikettupprullare. Manuell etikettdispenser. Manuell applikator.CAB HS60 dispenser.

Primera AP362  
halvautomatisk  
applikator för  
märkning av flaskor 
och runda föremål.

Etiketthantering
Produkter som förenklar etiketthanteringen
Det blir så mycket enklare med rätt utrustning. 
Vi hjälper dig att hitta rätt för just din applikation. 
Se mer på collinder.se!
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Rätt etikett för varje behov

Logistik
l Vi har alla typer av etiketter för  
identifiering och kontroll inom pro-
duktion, lagerhållning och transport. 

l Transportetiketter enligt  
standard eller egna önskemål,  
anpassade för varje transportör  
och skrivare. Standardetiketter  
enligt GS1 (fd STE) finns på lager. 

Specialmaterial
Specialmaterial för höga och låga temperaturer,  
aggressiva miljöer och miljöer där speciella krav ställs.

Etiketter för el, elektronik och produktmärkning 
Etiketter för kabelmärkning, partmärkning, kretskort,  
kablage, CE-märkning och märkning av komponenter.

Vi har etiketter för utskrift i etikett- och laserskrivare och  
färdiga etiketter med tryck. Vi hjälper er att få ett säkert  
och snyggt resultat genom att välja rätt etikettmaterial,  
                                       häftämne  och tryckmetod.

Färgbandet är avgörande för att trycket skall bli av högsta 
kvalitet. Vi lagerför ett stort sortiment av färgband för termo-
transferskrivare, anpassade för olika material, skrivare och 
etikettbredder.

Vax
Ger tydlig utskrift och god svärta. Begränsad motståndskraft 
mot mekanisk nötning och kemikalier. Används för pappers-
etiketter.

Vax/Harts
Harts förstärker tryckets motståndskraft, samtidigt som 
vaxets goda tryckegenskaper behålls. Finns i svart och ett 
flertal färger. Används till de flesta material, från belagda 
och syntetiska pappersetiketter till syntetiska material.

Harts
Används för säker märkning på syntetmaterial, där stora 
krav ställs på skrapsäkerhet och motståndskraft mot kemi-
kalier och höga temperaturer. Finns med olika egenskaper  
i svart och ett flertal färger. 

Färgband

Specialkvaliteter
För extrema krav på kemisk beständighet och för tryck på 
speciella material, t.ex. textil eller krympslang.

Anpassning till olika skrivare
Beroende på skrivaren anpassas färgbandet med  
l Invändig eller utvändig upprullning.  
l Innerkärnans diameter och utförande. 
l Max ytterdiameter och färgbandslängd.
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Brady etiketter för industriellt bruk
Bradys industrietiketter och färgband är resultatet av  
kontinuerlig materialforskning, produktutveckling och  
beprövad erfarenhet. 

Omfattande sortiment – och kunskap!
Brady har ett mycket brett och djupt sortiment av material 
och fästämnen. Här finns material, adhesiv och färgband 
som klarar de mest extrema miljöer och besvärliga fäst-
underlag. Du får rätt etiketter till just din applikation.  

UL-godkända etiketter och färgband
Brady har många UL-godkända material. Det är viktigt  
att materialet matchas med rätt färgband för att UL- 
godkännandet skall gälla.

l Brady standardmaterial hittar du på collinder.se.  
l Har du andra önskemål eller vill ha råd  
    och hjälp att välja rätt så tala med någon  
    av våra produktspecialister! 

CleanLift Series
Avtagbara etiketter 
l Enkelt att avlägsna  
    utan att skada produkten 
l Utmärkt tålighet mot lösnings- 
    medel och höga temperaturer

ToughBond Series
Etiketter med aggressivt adhesiv 
l Extrem häftförmåga – Passar  
     även för ojämna och oljiga ytor  
l Svåra ytor behöver inte  
     prepareras före applicering

MetaLabel Series
Metalliserade etiketter 
l Motståndskraftiga mot  
     kemikalier och slitage 
l Ger ett snyggt, elegant utseende

ToughWash Series
Etiketter som tål att tvättas 
l Tål återkommande högtryckstvätt  
l Hög motståndskraft mot höga  
    temperaturer & kemikalier

Workhorse Series
Etiketter för krävande miljöer 
l Motståndskraftiga mot kemikalier,  
    slitage och höga temperaturer 
l Stort användningsområde

Defender Series
Petsäkra etiketter 
l Tydlig indikering vid försök   
    att avlägsna etiketten 
l Skydd mot garantiförfalskning   
    och produktmanipulering 

VisAlert Series
Etiketter med indikering 
l Indikerar om etiketten varit utsatt 
    för vatten eller hög temperatur 
l Finns med flertal skalor och olika  
    utseenden

UltraTemp Series
Etiketter för extrema temperaturer 
l Klarar temperaturer upp till +260°C  
l Motståndskraftiga mot kemikalier  
    och kraftigt slitage

Brady etikettkategorier

Precisionsmärkning av elektronikprodukter.Märkning av kretskort med variabel info. Säkerhetsetiketter, t ex med Void-märkning.
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Rörmärkning

Flo-Code rörmärkning.
Enkelt och ekonomiskt för alla rör

Flo-Code är det enklaste sättet att märka  
process- och VVS-anläggningar.  
Flo-Code består av märkband (tejp)  
för rörledningar och skyltar för  
ventilationskanaler.

I den vita pilen, som visar flödesriktningen,  
anges med text vad ledningen innehåller.  
Märkbandets färg indikerar också innehållet.  
Flo-Code finns i samtliga färger enligt svensk standard  
för rörmärkning och i flera bredder för olika rördimensioner. 

Så ska det se ut! Överskådligt och lättavläst med Flo-Code. Vid brand, 
översvämning eller annan skada ska ingripande kunna göras även av 
den som inte känner till anläggningen. Ödesdigra misstag kan undvikas.

Tydlig märkning är  
viktig överallt. Inte bara 
i industrier och andra 
större anläggningar.  
Här visar Flo-Code  
klart och överskådligt  
rörinnehåll, funktioner  
och destinationer  
i en undercentral.

Flo-Code har använts  
i Skandinavien i snart  
50 år. Idag sitter den 
tydliga pilen i nästan 
varje industri och  
fastighet i Sverige, 
Norge och Danmark.

Komplettera Flo-Code med skyltar på ventiler, pumpar etc. Vi gör skyltar  
för varje tänkbar installation till låg kostnad. Snabb leverans! Se sid 4.

Förmärkningsetiketter på rulle
Använd våra speciella etiketter när du ska för-
märka en anläggning! Skriv löpnummer i pilen 
och fyll i manus. Avlägsnas enkelt när den slut-
liga märkningen appliceras. Storlek 70 x 48 mm. 
500 st/rulle. l Artnr FMRLE.

Enkelt!

Beställ online på  

collinder.se!
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Rörmärkning

Flo-Code Standard
Flo-Code Standard 
märkband har de  
vanligaste texterna 
för VVS-märkning 
färdigtryckta i pilen.

Bredder 160  
och 110 mm.  
Rulle 5 meter. 
20 rullar per kartong. 

Färger enligt SS741. 
Material PE.  
Se sid 38.

Flo-Code Original

Gör rent röret där märkbandet skall 
monteras. Lägg märkbandet runt röret 
med en överlapp på 5-8 cm. Klipp av. 
Rita eventuellt en hjälplinje runt röret 
längs kanten av märkbandet.

Drag bort en del av skyddspappret 
och fäst några cm på röret. Fäst text- 
etiketterna under pilfönstren. Om du 
använder självhäftande etiketter så ta 
även bort etiketternas skyddspapper.

Montera märkbandet runt röret – följ 
hjälplinjen. Gnugga lite extra på över-
lappningen. Märkningen är klar!

Flo-Code Original märkband har genomsynliga pilfönster.  
Önskad text trycks på lösa etiketter av papper eller självhäftande 
plast som sätts skyddade mot åverkan bakom pilfönstret.  

Lagerförs i bredd 110, 160 och 310 mm. Rulle 10 meter.  
20 rullar per kartong. Finns i många färger, inte bara enligt 
SS741 på sid 30 och 37. Material PE. Se sid 38.

Flo-Code Fritext

AMMONIAK .......................................Violett
DAGVATTEN ........................................Svart
EXPANSIONSLEDNING ...................... Grön
FJÄRRVÄRME TILLOPP ..................... Grön
FJÄRRVÄRME RETUR ........................ Grön
GASOL ............................................. Orange
HETVATTEN TILLOPP ........................ Grön
HETVATTEN RETUR ........................... Grön
KALLVATTEN ...................................... Grön
KONDENSAT ....................................... Grön
KONDENSAT ..........................................Grå
KYLVATTEN TILLOPP ......................... Grön
KYLVATTEN RETUR ............................ Grön
KÖLDBÄRARE TILLOPP ..................... Grön
KÖLDBÄRARE RETUR ........................ Grön
NATRONLUT .....................................Violett
NATURGAS ..................................... Orange
SPILLVATTEN .....................................Svart
SÄKERHETSLEDNING ........................ Grön

TAPPKALLVATTEN ............................. Grön
TAPPVARMVATTEN ............................ Grön
TAPPVARMVATTEN CIRKULATION ... Grön
TRYCKLUFT .................................... Ljusblå
VAKUUM ......................................... Ljusblå
VARMVATTEN ..................................... Grön
VARMVATTEN CIRKULATION ............ Grön
VÄRME TILLOPP ................................. Grön
VÄRME RETUR.................................... Grön
VÄRME PRIMÄR TILLOPP .................. Grön
VÄRME PRIMÄR RETUR ..................... Grön
VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP ............ Grön
VÄRME SEKUNDÄR RETUR ............... Grön
VÄRME RADIATORER TILLOPP ......... Grön
VÄRME RADIATORER RETUR ............ Grön
VÄRME VENTILATION TILLOPP ......... Grön
VÄRME VENTILATION RETUR............ Grön
VÄRMEÅTERVINNING ........................ Grön
ÅNGA ......................................................Grå

Flo-Code Standard finns med dessa 
     texter och märkbandsfärger!

Flo-Code Fritext märkband har helt valfria texter.  
Vi trycker text enligt er beställning direkt på tejpen. Hög kvalitet och  
enkel och smidig montering! Även logotyper kan tryckas på tejpen. 

Bredder 160 och 110 mm. Normal längd rulle 10 meter.  
Minsta mängd en rulle 5 meter. 

Finns i alla färger enligt SS741 på sid 30 och 37  
och några till. Material PE och FXP. Se sid 38.

Enkelt!

Beställ online på  

collinder.se!

l Flo-Code rörmärkning finns i fyra varianter: Standard, Fritext, Original och Print.

Komplettera på rör  

som innehåller farliga  

ämnen med CLP/GHS- 

faropiktogram!

Se sid 38.
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