
LOBO - Projectado para onde for necessário!

O LOBO é um novo tipo de sistema de rotulagem. O teclado é de tamanho completo, com pequenos
botões, teclas de função intuitivas, sem menus complexos. Tudo com apenas um cartucho de 
abastecimento - sem confusões ou fitas separadas e com bateria e alimentação, permitindo usá-lo em 
qualquer lugar, para impressões de 12 a 50 milímetros - ideal para escritório e aplicações industriais. 
Com mais de 1200 símbolos já criados e mais de 25 materiais de qualidade industrial.

Six Sigma and LEAN | Soluções para Instruções de Máquinas

Sinalização para Marcação de Equipamentos | Marcação de Cabos e Fios
Soluções de Etiquetagem para Armazéns | Códigos de Barras para
marcação de Activos e Stocks | Sinalização de Saúde e Segurança

Impressão Portátil - Sinalização Auto-Adesiva

Templates de design já prontos

Garantia de 5 anos

Bateria ou rede eléctrica



DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS DISPONÍVEIS:

Vinyl Premium (PRE) - Vinil Premium para uso no interior e no exterior, resiste a produtos químicos leves, água e raios UV.

Adesivo Forte (HPET) - Adesivo de alta resistência a temperaturas muito elevadas - ideal para a sinalização de placas de   
máquinas e etiquetas de equipamentos.

LN2 Poly TM (LPT) - Adesivo de alta resistência a temperaturas muito baixas - ideal para a rotulagem de laboratórios.

Identificação de Cabos (SLWW) - sodacifidoc e   sievárud - DI obac arap sotiefrep - sodanimal-érp sobac ed serodacifitnedI
 por cores.

Tubos Retráteis (KR) - Perfeito para identificação geral de cabos.

Com o LOBO pode criar facilmente todas as etiquetas abaixo!
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Contacte-nos para mais informações e orçamentos:

sales@labeltronix.pt | +351 213 960 676

DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS DISPONÍVEIS:

Vinyl Premium (PRE) - Vinil Premium para uso no interior e no exterior, resiste a produtos químicos leves, água e raios UV.

Adesivo Forte (HPET) - 
  máquinas e etiquetas de equipamentos.

LN2 Poly TM (LPT) - 

Identi�cação de Cabos (SLWW) - sodacifidoc e   sievárud - DI obac arap sotiefrep - sodanimal érp sobac ed serodacifitnedI
   por cores.

Tubos Retráteis (KR) - Perfeito para identi�cação geral de cabos.

INCOMING

MEDICAL
STORAGE



Adesivo de alta resistência a temperaturas muito elevadas - ideal para a sinalização de placas de   

INCOMING
GOODS

Henry J. Wilkinson
Inspection & Research dept.
Global Solutions Inc.

J. Smith
Director

MEDICAL
STORAGE

Pretende saber se esta impressora portátil se adapta às suas
necessidades?
Contacte-nos para poder experimentar a LOBO por 2 semanas
sem qualquer tipo de custo.*

Contacte-nos: +351 213 960 676
Ou envie-nos um e-mail: sales@labeltronix.pt *Contacte-nos para saber as condições deste programa.
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Drawing number:
AX13125008
Machine number:
PL-0718

MACHINE TAG ID: PL-0718001459

Failures? Call 444

Contacte-nos para mais informações e orçamentos:

sales@labeltronix.pt | +351 213 960 676



Labeltronix Ibérica, Lda.
Rua Nova da Piedade, nº75
1200-297 Lisboa
Portugal

 +351 213 960 676
 service@labeltronix.pt
 sales@labeltronix.pt
 www.labeltronix.pt

LOBO – No seu local de trabalho e em movimento

O LOBO é o sistema de rotulagem projectado para a sua indústria, escritório, armazém e restantes instalações.
Fácil de usar, embalado com as suas características, com inúmeros benefícios e projetado para ser usado 
em qualquer lugar e por qualquer pessoa.
O LOBO é ideal para uso em escritórios, para os programas de Lean e Six Sigma, militares, fabricação, 
médico, petroquímico, de manutenção de armazéns, transportes, educação e serviços públicos.

Visite o nosso website e conheça toda a nossa gama de produtos:
www.labeltronix.pt

Especificações de Impressão

Método de Impressão  Transferência Térmica

Resolução  203dpi

Velocidade  Max. 50,8mm/s (3ips)

Comprimento de impressão  Max. 2540mm

Altura de impressão  Max. 45,5mm

Dimensões  L 295mm x W 311mm x H 110mm

Peso  2,27kg

Memória  1920KB Flash ROM

Conectividade  USB-B, Cartão SD

Rolos  Contínuo

Tipo de Fitas  Resina

Listagem de Agências  RoHS, WEEE


