
HOTPRINTERS

HOTPRINTER MLP 

 

Kortho Hotprinter MLP
De Kortho Hotprinter MLP (multi laneprinter) is een
aanvulling op de bestaande reeks van Kortho Hotprinters
met als specialiteit: 
In lijn meerdere verpakkingen achter elkaar of
naast elkaar in één cyclus van een productie- of
datumcodering te voorzien. Het aanbrengen van
een groene punt- of recyclelogo en/of kleine tekst
is uiteraard ook mogelijk.

De Kortho Hotprinter MLP kan vooral worden toe-
gepast op dieptrekmachines, schalensluitmachines,
sachetteermachines en daar waar meerdere code-
ringen naast of achter elkaar gewenst zijn.

Kortho Hotprinter MLP

• Lage verbruikskosten door optimaal instelbaar
foiltransport;

• Een industriële uitvoering garandeert betrouw-
baarheid onder vele bedrijfsomstandigheden.

• Bedieningsvriendelijk en onderhoudsarm.

• Drukvlak 420 mm x 50 mm.
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Hotprint is het bedrijfszekere systeem
waarmee tijdens het productieproces
rechtstreeks op verpakkingsfolie variabele
gegevens worden aangebracht. De direct
hechtende hoge kwaliteitsafdruk is altijd
haarscherp, krasvast en kleurecht. Kortho
Hotprinters onderscheiden zich door
kwaliteit, economisch folieverbruik, lage
onderhoudskosten en veelzijdige tekst-
mogelijkheden. 

● coders ● quickcoders ● hotprinters ● sjabloneer apparatuur ● jetcoders ● inkjetprinters ● grafische inkjet
● thermoprinters ● thermotransferprinters
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HOTPRINTER MLP

TECHNISCHE GEGEVENS

 

Diverse combinaties op een teksthouder
mogelijk: clichés, messing, numeroteurs,
en dateurs

Diverse kleuren foil beschikbaar.

Voorbeeld: optimaal Foilverbruik. Vijf datumcoderingen in één slag.
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Flexibele instelling Hotprinter ten opzichte van 
tekstkop voor optimaal foilverbruik.

In lijn achter elkaar coderen

In lijn naast elkaar coderen
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Max. drukvlak (in mm)
420 x 50 

Max. codeersnelheid
200/min

Stempeldruk bij 6 bar (N)
1.000

Max. Hotprintfoillengte (in m.)
305

Max. Hotprintfoilbreedte (in mm)
85

Max. Hotprintfoiltransport (in mm)
140

Stempeltemperatuur (˚C)
80 - 220

Einde hotprintfoilsignalering
Standaard

Voedingsspanning
230VAC ± 10% 50-60 Hz,
optie 115VAC ± 10% 50-60 Hz

Aansluitwaarde (Watt)
2 x 250

Bedrijfsdruk (in bar)
6

Luchtverbruik (in liters per slag)
0,4 bij 6 bar

Geluidsniveau (in dB)
80

Hoofdafmetingen (in mm) bij maximaal
Hotprintfoiltransport incl. tegendrukplaat

L 610, B 170, H 213
Besturingssysteem

Kortho Hotprint Commandokast
Norm Hotprintfolie

Non-toxic Hotprintfoil
Industriële normen

CE-gekeurd

Door voortdurende innovatie van onze producten is het mogelijk dat
wijzigingen, zonder kennisgeving vooraf, kunnen worden doorgevoerd.


