
SMS-900 - Als uw instructie duidelijk moet zijn!

Met deze printgigant bent u in staat om in eigen beheer, vuil- en weersbestendige labels te produceren 
wanneer u ze nodig heeft. Met de printbreedte van ruim 20cm en een printlengte tot 270cm is uw 
boodschap op grote afstand perfect leesbaar, waardoor de veiligheid in uw bedrijf toeneemt. De 
unieke voorbedrukte A4 en A5 etiketten bieden de mogelijkheid meer kleuren te gebruiken, inclusief 
uw eigen teksten volgens de geldende normen. Denk hierbij aan GHS etikettering en de logistieke 
route door uw bedrijf. Uw behoefte bepaalt de veelzijdigheid van dit systeem.

Logistieke aanduidingen | Veiligheidssignalisatie | Bewegwijzering 
Container labeling | Machine instructies | GHS etikettering

Materieel ID | Technische tekeningen | Pictogrammen

A4 tot wel 2,7m

Robuust en Snel

Automatische schaar

Print Signs & Labels van formaat!

 (+32) 0 56 66 97 32
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 www.allmark.be



Met de SMS-900 maakt u eenvoudig alle onderstaande labels!

S45, S53, S60, S61

Chromium Acid 5%
02B1-RB-R023B

R8, R25, R43, R49, R50/53
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
Vergiftig bij opname door de mond
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Kan kanker veroorzaken bij inademing
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen)
Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

Hier al het 
papieren

verpakkings
materiaalA.043

STANDAARD TAPE KWALITEITEN:

 Industrieel vinyl (E300) - Standaard kleefkracht, ideaal voor binnen- en buitengebruik. 
    
 Premium vinyl (ST700) - Hoge kleefkracht, voor duurzame industriële labels voor langdurig binnen- en buitengebruik.

 High-Tack vinyl (HT700) - Extreem hoge kleefkracht, voor langdurig binnen- en buitengebruik, geschikt voor lastige   
   ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, tegels, hout etc.

 Polyester (PT700) - Hoge kleefkracht, voor typeplaatjes en overige duurzame toepassingen.
  Voor langdurig industrieel gebruik bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

 Hoge temp. tape (H250) - Extreem hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot 250°C.

 Cold Weather tape (CW200) - Hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot – 25°C.

VERSCHERPT
CAMERA

TOEZICHT

Onze adviseur geeft u graag een vrijblijvende demonstratie van dit systeem!
Maak een afspraak via: info@allmark.be of bel ons: 056 - 66 97 32



SPECIALE MATERIALEN:

RePlace tape (RE300) - Hét alternatief voor magneetband. Herpositioneerbare tapes die niet alleen op metaal hechten maar   
  ook op ondergronden zoals kunststof, karton en hout. Ideaal voor logistieke toepassingen.

Verwijderbare tape (R300) - Verwijderbare tape voor tijdelijke markeringen.

Tags (T100) - Niet-klevende, scheurvaste tags. Beschikbaar in doorlopend en gestanst materiaal.

Reflecterende tape (RT500) - Reflecterende tape voor binnen- en buitengebruik.

Fluorescerende tape (FL500) - Fluorescerende tape voor zeer goede zichtbaarheid.

Fotoluminescerende tape (RG500) - Nalichtende tape voor aanduidingen die bij lichtuitval zichtbaar moeten blijven.

Etiketten - Duurzame industriële etiketten. Leverbaar in diverse materiaalsoorten, kleuren, vormen en formaten.

WAARSCHUWING
Reset alle AC Condensors voordat 

het systeem ingeschakeld wordt

Bij foutmelding bel: 4556

Hier al het 
papieren

verpakkings
materiaal

HANDEN
WASSEN

VERPLICHT!
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CAUTION
9’- 6”
HIGH

CHEMISCH AFVAL
INLEVEREN

VAN 08.00 - 12.00uur

STANDAARD TAPE KWALITEITEN:

 Industrieel vinyl (E300) - Standaard kleefkracht, ideaal voor binnen- en buitengebruik. 
    
 Premium vinyl (ST700) - Hoge kleefkracht, voor duurzame industriële labels voor langdurig binnen- en buitengebruik.

 High-Tack vinyl (HT700) - Extreem hoge kleefkracht, voor langdurig binnen- en buitengebruik, geschikt voor lastige   
   ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, tegels, hout etc.

 Polyester (PT700) - Hoge kleefkracht, voor typeplaatjes en overige duurzame toepassingen.
  Voor langdurig industrieel gebruik bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

 Hoge temp. tape (H250) - Extreem hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot 250°C.

 Cold Weather tape (CW200) - Hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot – 25°C.

Wilt u een GRATIS Label Sample Pack ontvangen?
Stuur een e-mail naar: info@allmark.be of bel ons: 056 - 66 97 32



Standaard geleverd met het NiceLabel software pakket!

• Professioneel pakket voor uitgebreide print & ontwerp mogelijkheden
• Gebruik van wizards voor snel en gemakkelijk ontwerpen
• Ontwerpen van teksten, barcodes, lijnen, vormen en afbeeldingen
• Velden koppelen voor aaneengeschakelde variabelen
• Met Easyforms print u direct labels via een template op maat
• Duizenden industriële symbolen en pictogrammen volgens laatste richtlijnen
• Geavanceerde opmaak met o.a. rich tekst, lijnstijlen, groeperen, tekstkaders met automatische lettergrootte
• Multistrook print mogelijkheid (vanaf NiceLabel Pro)
• Geavanceerde database verbindingen (Excel, Acces)
• Microsoft® gecertificeerde software

SMS-900 - Voor de GROTE signs en labels

Van grote teksten en veiligheidsinstructies tot unieke locatielabels met een database koppeling:
de SMS-900 biedt vele mogelijkheden!
Vraagt uw toepassing om een nalichtend of fluorescerend label, of moet uw typeplaat hoge of juist
lage temperaturen kunnen weerstaan? Met keuze uit meer dan 40 verschillende tape & lint materialen
is er voor elke toepassing het juiste label! De SMS-900 wordt standaard geleverd met professionele
label software, duizenden industriële symbolen en kant-en-klare templates.

Printer specificaties
Printer type Direct thermisch & Thermisch transfer

Resolutie  300dpi

Snelheid  Min. 25,4 ~ Max. 102mm/s (1 ~ 4ips)

Printlengte  Max. 2700mm

Printbreedte  Max. 219,5mm

Afmetingen L 504mm x B 440mm x H 336mm

Gewicht 23,2kg

Sensoren  1x “Reflective” (tussenruimte) / 1x “Transmissive” (zwarte lijn) / 1x “Printkop open” / 1x “Printlint einde” 

Bediening  1x On/Off / 6x buttons (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)

Connectiviteit  Centronics, RS-232, USB, Ethernet, SD-kaart

Media type Rolinvoer, Voorgestanst, Doorlopend, Tags

Lint type Wax, Resin, Wax/Resin

Certificering CE, FCC, cTUVus, UL, CUL, RoHS, WEEE
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