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Yderligere produkter og information på www.HellermannTyton.dk/ID

For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Opmærkningssystemer
Opmærkning i aggressive områder

Print metode Prægning

Strømforsyning 110 - 240 Volt AC 50/60 Hz

Cyklustid 1 sekund per karakter

Interfaces USB 2.0

System krav
MS Windows XP SP3, Vista SP1,  
Win 7, 8 og 10

Pakkestørrelser beregnet 
(Længde x Bredde x Højde)

480 mm x 360 mm x 570 mm

Vægt 41,0 kg

M-BOSS Compact er en letanvendelig printer til prægning af rustfri 
stålskilte. Den er nem at installere samt anvende og behøver kun at blive 
tilsluttet en PC samt almindelig 220v strømforsyning. Teksterne laves med 
TagPrintPro 3.0 software og udprintes omgående. Et forbedret kølesystem 
sikrer en kontinuert driftstid på 8 - 10 timer. Stålskiltene fastgøres med  
4,6 mm brede MBT stålbindere samt anvendelse af MK9SST håndværktøj.

Egenskaber og fordele
• Kompakt og let anvendelig prægeværktøj til metalskilte.
• Støjsvag prægemekanik tilpasset såvel kontor som produktionsmiljøer.
• Første skilt er færdigpræget efter blot 1 minuts opstart af printeren.
• Prægekaraktererne er holdbarhedstestet og anslås til 1.5 mio anslag 

per karakter.
• Et forbedret kølesystem tillader en kontinuert driftstid på mellem  

8 og 10 timer.
• Let at betjene ved anvendelse af  de pre-loadede templates i  

TagPrint Pro 3.0 softwaren.
• Standard strømforsyning.
• "Organiser" bestilles som tilbehør til styring af færdigprægede skilte 

(Bestillingsnummer 544-21000)
• Printeren leveres med følgende 45 karakterer i 4 mm: 

Bogstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tal:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Symboler: & - / . , Ä Ö Ü

Rustfri stål opmærknings systemer

M-BOSS Compact. 

M-BOSS Compact

TYPE EAN Bestillings-nr.

M-BOSS Compact 4031026491899 544-20000

Der tages forbehold for tekniske ændringer.  

M-BOSS Compact og "Organiser" giver dig fordelen af et lagersystem 
sammen med printeren."Organiseren" består af af et karrusel system 
med 10 seperate kontainere, der kan programmeres til enten at 
opsamle enkelt skilte eller et defineret sæt af skilte. Dette giver dig den 
fleksibilitet, at kunne foruddefinere opmagasineringen af skilte. Et enkelt 
input billede øverst på printeren oplyser hvor mange skilte, der er i hver 
enkelt kontainer i karusellen. Når karuselskuffen er åbnet, stikker den 
430mm ud fra printeren.

Egenskaber og fordele
• Anvendes til at organisere de færdigprægede skilte.
• Karrusel under printeren med 10 flytbare skiltecontainere.
• Fleksibel output således, at skiltene kan fordeles mellem 

skiltecontainerne.
• "Organiser" kan indeholde op til 400 skilte.
• Hver skiltecontainer kan indeholde 40 skilte. 

M-BOSS Compact og "Organiser".

M-BOSS Compact og Organiser

TYPE EAN Bestillings-nr.

M-BOSS Compact 
Organiser

4031026491905 544-21000

Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
 

1.5 mio anslag per karakter 
uden vedligeholdelse

For problemfri udskrift anbefaler vi at 
der anvendes TagPrint Pro, side 523.




