
De Kortho Rolcoder is betrouwbaar en functioneel. 
Gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit in toepassingsmo-
gelijkheden en een functioneel schoon inktsysteem zijn 
de belangrijkste kenmerken van de Rolcoder. Als logisch 
geheel van het verpakkingsproces of goederentransport 
worden de Kortho Rolcoders geplaatst in verpakkings- en 
op transportlijnen, op sluitmachines, bandtransporteurs, 
rollerbanen of bij gebruik bij eindloos producten. Voor-
beelden van afdrukmogelijkheden zijn inhoudsopgave, 
verzendadres, verschepingsmerk, houdbaarheidsdatum, 
gewichtsaanduiding, chargenummer, productiedatum, 
samenstellingsinformatie of de eigen firmanaam – al 
dan niet met logo.

De Kortho Rolcoder is een mechanisch contact-
codeerapparaat. Het te coderen product zorgt voor 
de aandrijving van de Rolcoder. Een Rolcoder bestaat 
uit twee hoofdcomponenten: een tekstkoker en een 
inktsysteem. De tekstkoker bevat een rubberprofiel 
waarop losse rubber cijfers/letters, vaste tekststroken 
en/of clichés worden aangebracht. Het inktsysteem
beïnkt het tekstmateriaal op de tekstkoker. Het 
roterende contact van de tekstkoker met het te co-
deren product zorgt voor de afdruk op het product.

Afdrukpositie, stempel- en beïnktingsdruk zijn 
nauwkeurig instelbaar. Een speciaal excentermecha-
nisme brengt de tekstrol automatisch terug in 

* afdruklengte met codeerpositionering per object 
respectievelijk in continu-bedrukking op banen per 
omwenteling.
** IS, navulbaar inkthoudersysteem; KL, kortholon
systeem met geïmpregneerde inktrollen.
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de startpositie. Een exacte tekstpositionering en een 
betrouwbare herbeïnkting zijn het gevolg.

Met de geïmpregneerde inktrol kunt u schoon en 
onderhoudsvrij coderen. Bij gebruik van een inktpomp 
wordt automatisch exact de benodigde hoeveel-
heid inkt afgegeven vanuit het inktreservoir. Deze 
inktpomp is vooral aan te bevelen bij continupro-
ductie of meerdere teksten. Tekstmateriaal kan snel 
en eenvoudig op de tekstkoker worden aangebracht.
Een tekstkoker is in een handomdraai op de Rolcoder 
te plaatsen. Bij terugkerende teksten bespaart een 
reserve tekstkoker extra tijd! Waar een vaste Rolcoder 
niet toepasbaar is, biedt de Kortho Handrolcoder 
uitkomst. De Kortho Handrolcoder is ideaal bij het 
coderen van enkele producten, planoverpakkingen en 
gepallettiseerde producten. Een Handrolcoder is 
handzaam, licht en standaard voorzien van een 
tekstkoker met een geïmpregneerde inktrol. 
Het inktsysteem voor gebruik van speciale inkten is 
optioneel. Een Rolcoder is goed en eenvoudig 
toepasbaar voor het aanbrengen van tekens voor 
gebruik door Optical Recognition Vision Camera 
systemen (ORS/OCV). Ook kan een Rolcoder gebruikt 
worden voor het coderen en merken in Atex-zones. 
Lage kosten, degelijke constructie, efficiënt 
functioneren en te verwaarlozen onderhoud maken de 
Kortho rolcoders breed toepasbaar.
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Standaard Rolcoder(STD)

Diameter tekstrol mm

Wisselkoker

Wisselkoker (kg)

Teksthoogte mm(Max.)

Handrolcoder(HRC)

Max. afdruklengte mm*

Max. afdruklengte**

140

Ja

2,6

23

315/440

IS/KL

140

Ja

2,8(HRC1,3)

53

315/440

IS/KL

140

Ja

3,0 (HRC 1,5)

98

315/440

IS/KL



De Kortho Rolcoder is een betrouwbaar en 
efficiënt mechanisch contactcodeer
apparaat en geeft een afdruk van hoge 
kwaliteit tegen de laagste kosten. De 
Rolcoder kan op vrijwel elke ondergrond 
en in elke positie afdrukken in diverse 
kleuren. De Kortho Rolcoder bevat twee 
hoofdcomponenten: een tekstkoker en 
het inktsysteem. Op de tekstkoker kunnen  
eenvoudig rubber teksten en/of logo’s 
worden geplaatst. Tijdens het roterende 
contact dat de tekstkoker heeft met het 
op af te drukken ondergrond wordt een 
afdruk gemaakt. De Rolcoder brengt de 
tekstkoker automatisch in de positie voor 
de volgende beïnkting en afdruk.

Variabele gegevens kunnen direct tijdens het 
productieproces worden aangebracht.
Het wisselen van teksten gaat simpel en
snel. Bij telkens terugkerende teksten bespaart een 
extra wisselkoker nog meer tijd.
Flexibel dankzij geïmpregneerde inktrollen
en navulbaar inktsysteem met inktpomp.
Het instelbare startpunt maakt een exacte
afdrukpositionering op elk product mogelijk.
Dankzij het gesloten inktsysteem geschikt voor
gebruik in stoffige ruimtes.
Door vormgeving en gebruik van 
corrosievrij materiaal uitstekend toepasbaar in 
industriële omgevingen. 
Zeer geschikt voor het aanbrengen van speciale 
tekens voor gebruik bij Optical Recognition 
Systemen (OCR/OCV).
Goed toepasbaar voor het coderen en merken van 
producten in Atex-zones. 
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