
Model EME 3000 er et nyt, effektivt
system for print og påsætning af 
selvklæbende etiketter, baseret på
moderne teknologi.
Systemet har et meget kompakt 
design og en robust konstruktion som
gør det velegnet for installation på
produktionslinier i industrielle miljøer.

Dispenseren drives af en vedlige -
holdelsesfri step motor som
sikrer præcis etiket placering og
den arbejder med et lavt støjniveau.

Systemets styring sker med en mikro-
processor der er bygget ind i selve
dispenseren og bidrager til den
kompakte løsning, uden løse ledninger.
Den giver operatøren nem adgang til
at indstille alle parametre og at lagre
dem i systemets hukommelse.

Ved brug af en enkoder (option), kan
dispenseren følge en varierende
hastighed på den overflade hvor
etiketten skal placeres.

Den indbyggede SATO printer er
en helt ny og moderne thermo og
transfer printer, fremstillet til
anvendelse i et industrielt miljø.

Den har et stort display med
ikoner og multi funktions taster,
som gør den meget betjeningsvenlig.
Den nye konstruktion tillader
udskiftning og justering af 
printhovedet, uden brug af værktøj.
For tilslutning til computere,
tilbydes en lang række
kommunikations porte.

EME 3000 kan leveres som enten
venstre eller højre model og kan mon-
teres på eksisterende linier med
komponenter fra vores store standard
program, eller leveres som
et komplet EME system.

Ny transfer printer

Venstre og højre model

Step motor drev

Mikroprocessor

Variabel hastighed

Kompakt design

Serie 3000

Nyt og moderne system for print og etikettering

Serie 3000
print og

dispenser
system

Billedet viser EME 3000 venstre model på et LC1300 bånd.
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Separat kontrol panel for
betjening af dispense-
ren. Det kan placeres i
enhver position indenfor
en afstand på op til 5 m
fra dispenseren.

Forhandler:

Generelle specifikationer:
Strøm: 230VAC/400W
Miljø:   Arbejdstemperaturer/fugtighed 5-40°C / 15-85%
Vægt:  26 kg

EME 3000 højre model EME 3000 venstre model
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Forbehold for ændringer i specifikationer.

EME - etiketteringsmaskiner ApS 
Frydensbergvej 17-19
DK-3660 Stenløse
Tel.: +45 4710 7878 · Fax: +45 4710 7847
www.e-m-e.dk · mail: eme@e-m-e.dk

Dispenser specifikationer: Tilbehør:
Papirbredde, maximum: 115mm Bevægelig dispenser tunge
Papirbredde, minimum: 25mm Tacho/Encoder funktion
Etiket længde, maximum: 250mm Forvarsel for udløb af etiketrulle
Etiket længde, minimum: 15mm Signal for produkt seperator
Variabel hastighed: 0-30m/minute Interface signal I/O
Antal etiketter pr. minut, max.: 150 Separat kontrol panel
Etiketrulle diameter, maximum: Ø270mm
Etiketrulle kerne diameter: 40-76mm
Step motor med microstep: Ja
Mikroprocessor med keyboard: Ja
Belyst display: Ja
Password beskyttelse: Ja
Intern hukommelses kapacitet: 45 etiketter

Printer specifikationer:
Print metoder og opløsning: Direkte thermo eller transfer print i 8 dots/mm (203dpi)
Max. print areal: Bredde 104mm (4,1”), længde 1249mm (49,2”)
Print hastighed: Op til 150mm (6”) pr. sekund
Etiket registrering: Sensor: via refleks eller gennemlysning
Materiale formater: Bredde 25mm til 115mm, længde 25mm til 250mm
Folie: Spoling ind eller ud, bredde 25 -111mm, længde max. 450m

Barcode specifikationer: Se separat brochure for SATO printeren.

Processor: 32-bit RISC
Interface options: 1. port: RS-232C, IEEE1284, USB, Mini LAN I/F board,

Wireless LAN (802.11b), RS-422/485, Centronics
2. port: (Ext. board slot): Anphenol 14 pin, D-Sub 25 pin

Printer memory: Main memory (Flash ROM): 4MB; SDRAM:16MB; FRAM: 32kb


