
Moet u op glas, plastic, flessen,  
metaal en karton afdrukken?  
Sommige printers vinden het lastig  
om op verschillende materialen te 
printen. Zorg er dus voor dat u keer  
op keer een perfecte code verkrijgt.

U hebt een codeermachine nodig die 
aanpasbaar is voor uw productielijn en 
de nodige opties biedt voor verschillende 
code-groottes en lijnsnelheden. Sommige 
productielijnen zijn voortdurend in bedrijf, 
andere worden in- en uitgeschakeld. Zorg 
er dus zeker voor dat uw codeermachine 
geschikt is voor uw specifieke productielijn.

Kan uw codeermachine de 
tand des tijds doorstaan 
of wordt uw productielijn 
gelimiteerd door beperkende 
instellingen? Zorg ervoor dat 
u de machine niet om de twee 
jaar hoeft te vervangen: zoek 
een codeermachine met de 
benodigde lange-  
termijn flexibiliteit.

Indien u op eender 
welk deel van een 
fles of blik moet 
afdrukken, hebt u een 
codeermachine nodig 
die u alle mogelijke 
opties biedt. Zonder 
deze flexibiliteit kan u 
niet mee met de tijd.

Als u meer dan 2 coderegels kan afdrukken, 
kan u meer doen en meer zeggen. Nu de 
codevereisten steeds complexer worden, biedt een 
codeermachine die niet beperkt is tot één regel u 
veel meer vrijheid om alles af te drukken wat u wilt 
zeggen, zowel nu als in de toekomst.

Sommige codeermachines 
gaan steeds met 
problemen gepaard. En 
problemen betekent 
vertragingen, kosten en 
downtime.  Zoek een 
model dat eenvoudig is in  
onderhoud zodat u niet 
voortdurend een beroep 
hoeft te doen op technici 
om uw codeermachine  
te herstellen.

De juiste codeermachine beschermt 
uw dranken tegen namaakproducten. 
Kies een machine die betrouwbaar is en 
op discrete wijze codes aanbrengt die 
niets afdoen aan de schoonheid van uw 
branding.  

Wanneer de beschikbare ruimte krap is,  
kan een handige kleine codeermachine 
ideaal zijn. Kijk uit naar een codeermachine 
die alle voordelen van de grotere modellen 
biedt, maar in een kleinere verpakking.
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U bespaart waardevolle 
tijd en veel geld wanneer 
uw codeermachine 
betrouwbaar en consistent 
functioneert. Neem de tijd 
om een codeermachine 
te vinden die de snelheid 
van uw productielijn kan 
bijhouden, zodat u onnodige 
vertragingen vermijdt. 

Wilt u een codeermachine die  
door iedereen bediend kan  
worden? Bespaar kostbare  
opleidings- en arbeidstijd  
dankzij een eenvoudig  
instelbare, centrale bediening  
en maak er kinderspel van dankzij een 
duidelijke, eenvoudige functionaliteit.
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