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Ons ECP-portfolio omvat de 
meest gebruikte etiketformaten en 
industriestandaarden. In combinatie 
met de bijbehorende linten in 
verschillende breedtes beschikt 
u altijd over de beste combinatie 
voor uw printer. 

Thermische linten
De authentieke merklinten 
met SATO-logo zijn speciaal 
ontworpen om de levensduur van 
uw printkoppen te optimaliseren 
en bieden afdruk na afdruk de 
beste kwaliteit.
Alle linten van SATO zijn 
halogeenvrij, een voorbeeld van 
onze inzet voor groene initiatieven 
en veiligheid. 

Ons ECP Ribbons-portfolio 
omvat verschillende uit voorraad 
leverbare formaten, waarbij de 
minimale bestelhoeveelheid 
slechts een doos is. 

Wax-hars
Met hars versterkte wax biedt een 
veelzijdig en multi-inzetbaar lint voor 
uitdagende omstandigheden. De 
combinatie van hars en wax maakt 
printen op andere materialen, zoals 
synthetisch, gecoat en glanzend 
papier, mogelijk en biedt bovendien 
bescherming tegen chemicaliën, 
vlekken en uitlopen.
SWR-100 (flat head) - ideaal voor 
toepassingen voor middellange 
termijn waarvoor een duurzame, 
perfecte afdruk is vereist om 
een langdurige leesbaarheid 
te garanderen.
Voorbeeldtoepassingen: voedsel 
en dranken, farmaceutica en 
gezondheidszorg, voorraad en 
logistiek, tuinbouw/sierteelt, retail, 
outdoor.
Aanbevolen voor: hangtags 
kleding en accessoires, etiketteren 
van bakken, plantidentificatie, 
polsbandjes voor kort gebruik.

Etiketten
Branchekennis, productiemogelijkheden en 
superieur voorraadbeheer maken van SATO 
dé leverancier van consumables.
Het ECP-portfolio bevat een zeer complete 
reeks aan formaten en materialen voor 
optimale prestaties, hoge betrouwbaarheid 
en efficiënt afdrukken van zelfs de meest 
kritieke printopdrachten.

Via ons European Consumables Program kunnen onze partners 
profiteren van scherpe kortingen op ons assortiment standaardetiketten 
en -printlinten op basis van de grootte van de bestelling.

Dat betekent dat MEER kopen MEER korting oplevert! 
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Hars
Dit is het beste lint voor extreme 
omstandigheden waar afbeeldingen 
van hoge kwaliteit moeten worden 
beschermd tegen krassen, vlekken, 
warmte, vloeistoffen en chemicaliën. 
Linten van hars worden doorgaans 
gebruikt voor synthetische etiketten, 
aangezien ze niet goed hechten op 
papieren etiketten.
SRS-100 (flat head) - ideaal voor 
toepassingen voor langere termijn, 
extreem duurzaam en veelzijdig 
harslint, geschikt voor allerhande 
etiketten en kan snel worden geprint.
Voorbeeldtoepassingen: 
automobielindustrie, chemicaliën, 
elektronica, voedsel en dranken, 
farmaceutica en gezondheidszorg, 
voorraad en logistiek.
Aanbevolen voor: polsbandje voor 
langdurig gebruik, etikettering 
van chemiecontainers en motoren, 
identificatie van zeecontainers, 
flexibele verpakkingen.

Thermal Transfer 
etiketten
Wanneer gekoppeld aan geschikte media is 
TT-technologie zeer goed bestand tegen hitte, 
vocht, krassen en wrijving. Een dergelijk etiket 
is dan ook het duurzaamste etiket op de markt.

Door de juiste combinatie van materiaal, 
printlint en specialistische belijming te 
selecteren, kunnen gebruikers etiketten van 
zeer hoge kwaliteit printen. Wat betekent dat 
deze bestand zijn tegen onder andere extreme 
temperaturen, krassen, blootstelling aan  
uv-licht, chemicaliën en reiniging.

VELLUM - vellum papieretiketten zijn 
een slimme en economische keuze: hoge 
printkwaliteit en zeer goed scanbaar. Deze 

niet-gecoate etiketten zijn veelzijdig 
inzetbaar en geschikt voor allerhande 

gebruik. Vellum is een uitstekende 
en economische materiaalkeuze 

met uitzonderlijke 
printresultaten. 
 Toepassingen: retail, transport 

en logistiek.

Direct thermische 
etiketten
DT-printen biedt een scherpe printkwaliteit en 
goed te scannen etiketten: ideaal voor korte 
termijn gebruik zoals verzendlabels. Voor DT 
is geen thermisch printlint vereist.
THERMAL ECO - niet-gecoat, standaard thermisch 
materiaal voor kostenefficiënt etiketteren zonder 
vereisten rondom omgevingsweerstand. Het 
ECP bevat de diverse etiketformaten voor het 
afdrukken van standaard verzendetiketten.
Toepassingen: transport, verzend- en 
magazijnetiketten, prijsetiketten voor 
weegschalen en etikettering binnen de retail.
THERMAL TOP - thermisch materiaal met 
topcoating die weekmakers, oliën, vocht en 
vlekken tegenhoudt. De bovenzijde van het 
papier is afgewerkt met een beschermende 
laag om betere beeldstabiliteit, uitstekende 
scaneigenschappen en 
goede krasbestendigheid 
te garanderen.
Toepassingen: voedsel, 
retail, transport en 
logistiek.

Ons assortiment bestaat uit een selectie betaalbare etiketten, labels, linten, RFID-oplossingen en 
polsbandjes van hoge kwaliteit voor alle printsystemen. SATO kan u helpen bij het kiezen van de 
juiste oplossing voor verbruiksartikelen die aan specifieke eisen moeten voldoen.
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Wax
Onze exclusieve lijn wax linten biedt 
uitstekende printkwaliteit voor 
verschillende toepassingen. Wax 
is ideaal voor algemeen gebruik 
en biedt een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding. 
SWX-100 (flat head) - scherp en 
snel printen, ideaal voor korte 
termijn toepassingen op allerlei 
materialen (zelfs niet-gecoat) indien 
kras, vlek- en hittebestendigheid 
niet heel belangrijk zijn.
Voorbeeldtoepassingen: voedsel 
en dranken, drogisterijproducten, 
voorraad en logistiek, farmaceutica, 
retail.
Aanbevolen voor: transport, routing, 
schap- en magazijnetiketten, 
kortingsetiketten.

Verbruiksartikelen van SATO = 
hoge kwaliteit + professionele 

ondersteuning

Voordelen
• Concurrerende prijzen
• Volumekortingen voor partners
• Snelle verzending uit voorraad 
• Minimale bestelhoeveelheid: 1 doos!
• Een veelomvattend aanbod 

verbruiksartikelen dat aan elke vraag voldoet
• Eigen productie met hoogwaardig materiaal 

dat de optimale prestatie waarborgt
• Uitgebreide kwaliteitscontroles 
• Op basis van expertise op het gebied van 

etiketontwerp



SATO produceert al tientallen jaren 
thermische printers en we kennen ze 
dus van binnen en van buiten. Ons 
team onderwerpt alle materiaal- en 
lintcombinaties aan uitvoerige testen 
om hoge printkwaliteit, duurzaamheid 
en maximale levensduur van de 
printkop te garanderen. We zijn 
toonaangevend op het gebied van 
uitmuntende printmogelijkheden en 
-prestaties. Het draait helemaal om 
u en uw unieke behoeften! Onze 
experts begrijpen uw business en 
helpen u bij het kiezen van de juiste 
verbruiksartikelen voor uw toepassing. 

Mocht het formaat of materiaal 
dat u nodig hebt niet op voorraad 
zijn, dan kunt u bij ons ook terecht 
voor specifieke bestellingen. 

Meer weten? Neem dan contact op met 
uw plaatselijke SATO-kantoor of ga naar:
satoeurope.com
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