
TORO – Her zaman, her yerde!

6 Sigma ve YALIN | Güvenlik Talimatları | Barkodlu GHS İşaretleme
Makine Adresleme | Bakım İçin Yapışkansız Etiket | Denetim 

Etiketleri | Depo Etiketleri, Boru Etiketleme

 Bağımsız Adresleme ve Etiketleme Sistemi

Batarya ve A.C.

IT Bağımsız

Endüstriyel Kalite

TORO, endüstriyel adresleme ve etiketleme çözümlerinde özgün bir üründür. Tamamen bağımsız, hem 
batarya , hem de doğrudan elektrik kaynağı ile çalışır. Kendine özel entegre edilmiş işletim sistemine 
sahiptir. – TORO her yere taşınabilir. Tam renkli 9 inch dokunmatik ekran, kablosuz mouse, tam ölçekli 
klavye ve ön yüklenmiş tasarım yazılımı, PDF okuyucu, elektronik çizelgeleme programı ve ses-görüntü 
yazılıma sahiptir. TORO, bağımsız sistemler arasında, çoklu adresleme & etiketleme çözümleri 
bakımından rakiplerine göre çok üstündür. 25mm'den 100mm genişliğine kadar dayanıklı, kötü hava 
koşullarına uygun etiketleri üretebilirsiniz.    
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Firehose

www.rebosystems.com

STANDART ETİKET ÖZELLİKLERİ:

 Endüstriyel Vinil (E300) - Standart yapışkan (ort. 3-5 yıl), dahili kullanım için ideal.  
    
 Premium Vinil (ST700) - Yüksek yapışkan gücüne sahip, dahili oldugu kadar harici olarak ta kullanılabilen dayanıklı 

endüstriyel etiket.
 

High-Tack (HT700) - Yüksek yapışkan gücüyle, tutunma özelligi yüksektir. Toz tutmayan plastik, az yaglı yüzeyli maddeler,
yer/duvar/tavan karoları, tahta vb. gibi zorlu yüzeyler içindir.

  

 
Polyester (PT700) - Yüksek yapışkan gücüne sahip, plaka, boru makineleri ve diger dayanıklı uygulamalar için.

 
Yüksek Sıcaklık (H250) - Tutunma özelliği yüksek, ekstra yüksek sıcaklık direncine sahiptir. 250°C'ye kadar olan yüzeylere

doğrudan uygulanabilir.

TORO ile aşağıdaki etiketlerin tümünü kolayca tasarlayabilirsiniz!

Ücretsiz Demo için bizimle iletişime geçiniz.
Tel : +90 (216) 442 20 00      E-Posta adresi: info@dgs.com.tr 
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ÖZEL MALZEMELER:

Reflektör Etiketi (RT500) - İç ve dış  kullanımına uygun reflektörlü etiket.

Floresan Etiketi (FL500) - Yüksek görünürlükte floresan etiket.

Fotolüminesans Etiket (RG500) - Aydınlatma kesintilerinde görülebilir kalması gereken, güvenlik uyarıları verilmesi
durumlarında ışıyan vinil.

Etiketler (T100) - Ağır şartlar altında kullanılabilen yapışkansız, yırtılmaz etiket. Sürekli form ve özel kesimli malzemeleri mevcuttur.

Tel Sargı (WI100) - Yapılan baskı işleminin yağ, su ve çözücülere karsı iyi bir şekilde korunması gerektiği durumlarda
kendinden kullanılır.

Metal Algılanabilir Etiket - Metal dedektörü ile algılanabilir, gıda endüstrisi için idealdir.

GHS Etiketleri - Önceden basılmış değişik ebatlardaki GHS etiketleri, maks. 4 kırmızı eşkenar dörtgen.

Etiket çeşitlerini içeren ücretsiz numune paketi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Tel : +90 (216) 442 20 00      E-Posta adresi: info@dgs.com.tr 



TORO - Endüstriyel Etiketleme İçin – ‘Hareket Halinde’

Geniş ürün yelpazesini gözden geçirmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz!
www.dgs.com.tr

Güvenilir Sistem, En Güncel Yazılım!
 
 
 
 
 
 
 

• Geniş yazı ve dizayn yetenekleri ile profesyonel yazılım, 
• Hızı artırmak için kullanımı kolay “dizayn sihirbazı”,  
• Metin, barkod, çizgi, şekiller ve görselleri tasarlamak ve değiştirmek, 
• Çoklu alan bağlantısı için gelişmiş fonksiyonellik,
• Son mevzuat ve düzenlemelere uygun binlerce endüstriyel sembol ve ikon, 
• Zengin metin, çizgi stili, grup, otomatik yazı tipi boyutu, metin kutusu gibi gelişmiş dizayn araçları,
• Büyük etiketlerde gelişmiş yanyana ekleme özelliği (NiceLabel Pro)
• Database’den veri ekleme özelliği, (Excel, Access)
• Microsoft sertifikalı yazılım.

Yazıcı Özellikleri
Baskı Metodu Termal Transfer

Çözünürlük 300dpi

Hız Min. 76mm/s (3ips) ~ Maksimum. 101,6mm/s (1 ~ 4ips)

Baskı Uzunluğu Minimum. 5mm ~ Maks. 762mm

Baskı Genişliği Maks. 101,6mm

Ölçüler Uzunluk 260mmxGenişlik 342mmxYükseklik 223mm

Ağırlık 6,26kg

Sensörler 1x “Boşluk” / 1x “Yansıtıcı” / 1x “İletici” / 1x “Baskı Kafası” / 1x “Dışa Sarım Ribon”

 

Bellek 1GB SDRAM / 4GB Flash ROM
Operasyon Arayüzü 1 adet açma/kapama butonu, 4 adet fonksiyon butonu (FEED, klavye kilidi, ekran kilidi, batarya kilidi)

Bağlantı USB-A, USB-B

Kurum Listesi RoHS, WEEE

Medya Tipi Kalıp Kesimli Etiket, Sürekli Form, Yapışkansız Kart Etiketler (Tag) ve Black Mark

Ribon Tipi Resin, Wax/Resin

DGS Baskı Teknolojileri A.Ş.
Rebo Systems Türkiye Distribütörü
DGS Plaza Zümrütevler Mah. Atatürk Cad.
Filiz Sok. No:19 34852 Maltepe İstanbul

 0216 442 20 00
 0216 442 20 20
 www.dgs.com.tr

TORO, sınırsız etiket üretme gereksinimi duyan her türlü organizasyon için iyi bir kazançtır, bu işlemi iş yerinizde 
veya yoldayken de yapabilirsiniz.
TORO ön yüklenmiş bilgi videoları ve kullanım kılavuzuna sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği işaretlemelerinden, database 
bağlantılı etiketlere kadar TORO basit ve gelişmiş çözümler sunar. 40’tan fazla farklı materyale uygulabilir. Örnek 
uygulama alanları şunlardır: Yüksek veya düşük sıcaklık, yağlı ve zor yüzeyler için kalıcı veya iz bırakmayan 
yapışkanlar, güçlü veya zararsız kimyasal dayanımlı ürünler ve daha fazlası…
Elektriğin mevcut olmadığı bir yerde gerçekleştirmeniz gereken bir projeniz mi var?

Bu TORO için hiç de sorun değildir, zira isteğe bağlı akü ile 3 saat süreyle etiket üretmeye devam edebilirsiniz!
9" dokunmatik ekran ve QWERTY klavye ile idaresi kolaydır, ayrıca akıllı entegre edilmiş NiceLabel yazılım ile basit 
etiketleri basabilirsiniz, her zaman ve her yerde!


