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Aanvullende B-417-materialen voor de  
Wraptor A6200 Printer-applicator voor wikkellabels 

 

Geautomatiseerde draad- en kabelidentificatie in de meest extreme 
omgevingen met B-417-labelopties op de Wraptor A6200 Printer-
applicator voor wikkellabels 

 
 

• Dankzij de extra sterke 
kleefstof leveren de labels 
uitstekende prestaties in de 
meest extreme omgevingen, 
op draden met een kleine 
diameter en op gladde 
kabeloppervlakken. 

• Automatiseer 
draadidentificatie voor een 
hogere snelheid, 
nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid tegen een 
lagere kost. 

• Het compacte en lichte 
ontwerp van de A6200 is 
geschikt voor gebruik in cellulaire productieomgevingen. 

 

Brady lanceert de nieuwe B-417 zelflaminerende labels met extra sterke kleefstof, 
uitstekend geschikt om aan te brengen op draden en kabels met een kleine diameter 
voor gebruik op de Wraptor A6200 Printer-applicator voor wikkellabels 

De B-417-labels versterken Brady's assortiment zelflaminerende merkers verder en zorgen voor 
veilige draadidentificatie, zelfs in veeleisende omstandigheden waar een sterk hechtingsvermogen 
nodig is. 
 
 
Materiaalgebruik 
 

De B-417 zelflaminerende labels kunnen worden gebruikt voor draad- en kabelidentificatie in 
verschillende markten, waaronder data- en telecom, elektriciteit en energie, en productie. 
 
B-417 garandeert draad- en kabelidentificatie in de meest extreme omgevingen, op draden met 
een kleine diameter en op gladde kabeloppervlakken (bv. siliconen, teflon).  
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Overzicht nieuwe materialen 
 
 
Deze materialen zijn beschikbaar voor verzending tegen 
eind mei 2021. 
 
 
Artikelnummer Omschrijving 
152200 A62-1-417 
152201 A62-14-417 
152202 A62-15-417 
152203 A62-3-417 

 
 
 
Alle referenties worden toegevoegd aan productkortingsgroep BV (automatiseringsmaterialen). 
 
 
Met deze introductie biedt de Wraptor A6200 Printer-applicator voor wikkellabels 
geautomatiseerde draad- en kabelidentificatie aan met de volgende materiaalopties: 
 

• B-427 – Zelflaminerende draadmerker met wit bedrukbaar gedeelte en transparante 
lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als 
overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekende weerstand tegen wrijving, 
oplosmiddelen, water, olie en vuil. 

• B-417 – Zelflaminerende draadmerker met wit bedrukbaar gedeelte en transparante 
lamineerlaag als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Ideaal voor draden 
met een kleine diameter en op gladde kabeloppervlakken. 

• B-499 – Nylonweefsel met permanente kleefstof maakt labeling mogelijk in omgevingen 
onderworpen aan extreme hitte of koude, olie en vuil.  

 
Meer informatie over elk labelmateriaal is beschikbaar in de technische fiches: 
www.bradyeurope.com/TDS 
 
Meer informatie over de Wraptor A6200 Printer-applicator voor wikkellabels vindt u hier: 
www.bradyeurope.com/A6200 
 
 
Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger voor meer informatie. 

http://www.bradyeurope.com/TDS
http://www.bradyeurope.com/A6200

