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DRUKARKA XLP 504 
Z MODU£EM TCS
Urz¹dzenie 3 w 1 do druku, ciêcia i uk³adania etykiet tekstylnych

JAKOŒÆ BEZ KOMPROMISÓWJAKOŒÆ BEZ KOMPROMISÓW

Dziêki solidnej obudowie i trwa³ym komponentom,Dziêki solidnej obudowie i trwa³ym komponentom,
XLP 504 zmodu³em TCS zapewnia niezawodn¹,XLP 504 zmodu³em TCS zapewnia niezawodn¹,
ci¹g³¹ i wydajn¹ pracê. Jakoœæ, której mo¿eszci¹g³¹ i wydajn¹ pracê. Jakoœæ, której mo¿esz
zaufaæ – produkt opracowany i ca³kowiciezaufaæ – produkt opracowany i ca³kowicie
wyprodukowany w Niemczech.wyprodukowany w Niemczech.

KORZYŒCIKORZYŒCI

Urz¹dzenie XLP 504Urz¹dzenie XLP 504
z modu³em TCS z modu³em TCS 
umo¿liwia druk, umo¿liwia druk, 

ciêcie oraz ciêcie oraz 
uk³adanie uk³adanie 

pociêtych wszywek pociêtych wszywek 
w stos w jednym,  w stos w jednym,  
nieprzerwanym nieprzerwanym 

procesie. Dziêki du¿ej procesie. Dziêki du¿ej 
pojemnoœci odbiornika pojemnoœci odbiornika 

nadaje siê do druku nadaje siê do druku 
du¿ych iloœci wszywek.du¿ych iloœci wszywek.

Kon€guracja Kon€guracja 
urz¹dzenia urz¹dzenia 

jest niezwykle prosta, jest niezwykle prosta, 
a operatorzy a operatorzy 

maj¹ ³atwy dostêp maj¹ ³atwy dostêp 
do rolek z materia³ami do rolek z materia³ami 

eksploatacyjnymi. eksploatacyjnymi. 
Du¿y wyœwietlacz Du¿y wyœwietlacz 

zawiera zawiera 
intuicyjne menu intuicyjne menu 

oparte na nawigacji oparte na nawigacji 
przy pomocy ikon.przy pomocy ikon.

Urz¹dzenie XLP 504 Urz¹dzenie XLP 504 
z modu³em TCS z modu³em TCS 
zapewnia du¿¹ zapewnia du¿¹ 
elastycznoœæ elastycznoœæ 
w zakresie w zakresie 

doboru materia³ów. doboru materia³ów. 
Zapewnia Zapewnia 
najlepsz¹ najlepsz¹ 

jakoœæ druku jakoœæ druku 
zarówno zarówno 

na nylonie na nylonie 
jak i poliestrze.jak i poliestrze. www.avere.pl
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Przemys³owa drukarka XLP 504 z modu³em tn¹co-uk³adaj¹cym Przemys³owa drukarka XLP 504 z modu³em tn¹co-uk³adaj¹cym 
(TCS – Textile Cutter Stacker) to  funkcjonalne urz¹dzenie (TCS – Textile Cutter Stacker) to  funkcjonalne urz¹dzenie 
do druku, ciêcia i uk³adania etykiet tekstylnych. Dziêki wydajnej do druku, ciêcia i uk³adania etykiet tekstylnych. Dziêki wydajnej 
g³owicy drukuj¹cej o wysokiej rozdzielczoœci jest idealnym g³owicy drukuj¹cej o wysokiej rozdzielczoœci jest idealnym 
rozwi¹zaniem do druku wszywek z przepisami prania, rozwi¹zaniem do druku wszywek z przepisami prania, 
które czêsto wymagaj¹ ma³ych czcionek oraz szczegó³owych które czêsto wymagaj¹ ma³ych czcionek oraz szczegó³owych 
symboli i logotypów.symboli i logotypów.

KLUCZOWE ZASTOSOWANIAKLUCZOWE ZASTOSOWANIA

• Wszywki z przepisami prania do bran¿y odzie¿owej;• Wszywki z przepisami prania do bran¿y odzie¿owej;
• Etykiety do materacy, obuwia, czapek, torebek, itp.;• Etykiety do materacy, obuwia, czapek, torebek, itp.;
• Etykiety homologacyjne do pasów bezpieczeñstwa;• Etykiety homologacyjne do pasów bezpieczeñstwa;
• Wszywki informacyjne do tekstyliów domowych, • Wszywki informacyjne do tekstyliów domowych, 
   np. dywany, zas³ony, materace;   np. dywany, zas³ony, materace;
• Wszywki do odzie¿y specjalistycznej i roboczej.• Wszywki do odzie¿y specjalistycznej i roboczej.



DRUKARKA XLP 504 DRUKARKA XLP 504 
Z MODU£EM TCSZ MODU£EM TCS
SOLIDNOŒÆ I TRWA£OŒÆ

•  Solidna i trwa³a drukarka przemys³owa do druku du¿ych nak³adów 
    wszywek odzie¿owych
•  £atwe pod³¹czenie modu³u TCS do drukarki
•  Wysoka precyzja uk³adania pociêtych wszywek w stos

•  Du¿y wyœwietlacz z ró¿nymi kolorami•  Du¿y wyœwietlacz z ró¿nymi kolorami
    podœwietlenia u³atwiaj¹cymi œledzenie     podœwietlenia u³atwiaj¹cymi œledzenie 
    zmian statusu     zmian statusu 
    drukowania    drukowania
•  Przyjazne menu •  Przyjazne menu 
    dla operatora     dla operatora 
    i intuicyjna     i intuicyjna 
    nawigacja     nawigacja 
    za pomoc¹ ikon     za pomoc¹ ikon 
•  Ró¿ne interfejsy •  Ró¿ne interfejsy 
    dla szybkiej integracji     dla szybkiej integracji 
    z istniej¹c¹ infrastruktur¹ IT    z istniej¹c¹ infrastruktur¹ IT

INTUICYJNA OBS£UGAINTUICYJNA OBS£UGA

•  Drukarki dostêpne w wersjach z g³owic¹ o rozdzielczoœci 203 lub 300 dpi•  Drukarki dostêpne w wersjach z g³owic¹ o rozdzielczoœci 203 lub 300 dpi
•  Samoreguluj¹ce trzpienie zapewniaj¹ stabilne naci¹gniêcie taœmy tekstylnej •  Samoreguluj¹ce trzpienie zapewniaj¹ stabilne naci¹gniêcie taœmy tekstylnej 
    gwarantuj¹c wysok¹ jakoœæ wydruku.    gwarantuj¹c wysok¹ jakoœæ wydruku.
•  Wgrane w pamiêci urz¹dzenia symbole u¿ytkowania i konserwacji odzie¿y •  Wgrane w pamiêci urz¹dzenia symbole u¿ytkowania i konserwacji odzie¿y 
    u³atwiaj¹ projektowanie wszywek.    u³atwiaj¹ projektowanie wszywek.

DRUK W WYSOKIEJ JAKOŒCI

Dane techniczne

Wydruk Rozmiar wszywek

Rozmiar etykiet samoprzylepnychRozmiar roli z materia³em                                                                        

G³êbokoœæ odbiornika                                                                              Rozmiar etykiet kartonowych

Zalecana maksymalna prêdkoœæ druku
dla materia³ów tekstylnych  
Rozdzielczoœæ druku                                                          

76 mm/s.     Szerokoœæ                                        15 –53 mm
203 dpi, 300 dpi D³ugoœæ                                         30 –120 mm

Œrednica zewnêtrzna                                                  max. 210 mm ( 8.3”)     Szerokoœæ                       20 – 53 mm
Œrednica rdzenia                             38 mm, 76 mm, 102 mm (1.5”, 3”, 4”)     D³ugoœæ                                 30 –120 mm

max.150 mm     Szerokoœæ                                   25,4 – 53 mm
D³ugoœæ                                        30 –120 mm
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£ATWA KONSERWACJA£ATWA KONSERWACJA

•  £atwy dostêp do g³owicy drukuj¹cej•  £atwy dostêp do g³owicy drukuj¹cej
    i materia³ów eksploatacyjnych    i materia³ów eksploatacyjnych
•  Mo¿liwoœæ szybkiego czyszczenia •  Mo¿liwoœæ szybkiego czyszczenia 
    bez u¿ycia narzêdzi    bez u¿ycia narzêdzi
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