stregkoder, labels og datafangst

Besøg os på stand L-9154
Print dit adgangskort på hi15.dk

Vi deltager igen i stærkeste opstilling på årets HI-messe. Mød flere af vore medarbejdere og se de
kompetente bud på moderne og driftsikre mærknings- og logistikløsninger:

Korrekt CLP-faremærkning
Nye kemiske produkter må ikke
længere have de
velkendte orange
felter og afmaskninger
af
ikke
brugte
fortrykte
felter. Det er på
høje tid at komme
igang med implementering!
Print den komplette 2-farvede label i een arbejsgang
og spar den besværlige brug af fortrykte kemilabels,
der tilmed indebærer dyr og ufleksibel
lagerbinding.

Hårdføre, mobile Zebra bon/labelprintere
Vi har hele Zebra-paletten med på
messen. Bl.a. de helt nye ZQ500 serie top-robuste bon-/labelprintere.
Ud over IP54 tæthed (oven i købet
med et IP65 ”Exoskeleton” hylster
på vej) byder den på Link-OS, der
indebærer lettest mulige integration
i Apple IOS, Android og Windowsmiljøer.
Siden seneste messe
er de mellemindustrielle ZT410/ZT420 labelprintere til kolli og pallelabels også
kommet til. Og se Zebra G-serie
printene i truckterminalsetup, som
er en NPT-opfindelse.
Vi er klar til en kompetent hands-on
Zebra-snak omkring dine projekter.

Driftsikre business tablets
Vil du gerne anvende robuste
tablets til logistikarbejdet i din
produktion eller dit lager? Men
samtidig have en let integrérbar løsning og ikke mindst med
pålidelig roaming i det trådløse
netværk, hvor trucks kører
rundt i høj fart.
Så skal du se meget nærmere
på Zebras netop nu lancerede
ET50/ET55 industri-tablets.
De er bygget til det hårde liv i en travl truck, de er IP65
støv/vandtætte og de har Windows 8/10 styresystem.

Web front-end labelprint
Softwaren er ofte
det, der binder en
løsning sammen.
PrintManager4 med
web front-end er
f.eks. værdsat hos
mange kunder til at
få de rigtige informationer automatisk ud i det rette
labelformat.
En helstøbt løsning kræver også de rette labels. Få en
”labelsnak” på standen. Bliv opdateret omkring det store
udbud af labelmaterialer og thermo transfer farvebånd.
Vi har egen labelproduktion til ALLE mærkningsopgaver fra specielle UL-godkendte sorte typeskilte
til basis thermo-labels. Vi rådgiver med mere end 30
års erfaring i labels til thermo transfer printere.

Norris Print-Tech er anerkendt for at operere klart over markedsgennemsnittet på kvalitet, support og lagerføring.
Ambitionen er fortsat at udbygge toppositionen hvad angår arbejdsmetoder, service, pålidelighed og ikke mindst samlet in-house
kompetence på alle bestanddelene i en mærknings- og logistikløsning. Kort sagt at være den sikreste leverandør.

- professionelle totalløsninger med fuld funktionsgaranti
- enkeltleverancer
- labelproduktion
Norris Print-Tech A/S er en rent dansk og uafhængig virksomhed, der siden 1986
har arbejdet med stregkoder, labels og datafangst. Vi besidder i dag en unik
viden om både de IT & mekaniske detaljer og label- og farvebåndsmaterialerne.

UL-certificeret
labelproducent
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