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SATO heeft meer dan 50 jaar 
ervaring in de productie van 
handlabelers en produceert dan ook 
de meest robuuste, betrouwbare 
en gebruiksvriendelijke apparaten 
met bijpassende etiketten voor alle 
toepassingen.
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Onze eigen designstudio kan voorbedrukte 
etiketten voor u ontwerpen ter promotie van  
uw bedrijf. We bespreken graag uw wensen.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:
De handlabelers van SATO zijn vervaardigd voor productetikettering in 

kleine en grote volumes en kunnen op één of twee regels informatie printen. 
De handlabelers zijn verkrijgbaar in een aantal modellen, elk ontworpen 

voor de specifieke toepassingsvereisten.

Voedingsindustrie
Effectief voorraadbeheer en  
minimale productverspilling

Industriële productie
Algehele operationele efficiëntie  
wordt gemaximaliseerd en de  
kosten worden laag gehouden

Retail 
Etiketten dienen duidelijk te zijn om  
verwarring bij de klant te voorkomen

Supermarkten
Dienen aan strenge regelgeving  
rondom voedselveiligheid te voldoen



-regelige  
handlabeler  
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KENDO, een zeer 
innovatieve handlabeler van 
SATO, biedt één printregel 
op twee etiketformaten, 
en heeft een mooi design.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

• Groot 5 mm hoog lettertype

• Snel en eenvoudig inkt plaatsen

• Eenvoudig laden van etiketten

• Aanpasbare printlay-outs

 BELANGRIJKSTE FUNCTIES

KENDO

De Kendo en de Judo hebben  
grotere lettertypes en een 
ruime opening voor het 
plaatsen van etiketten, 
waardoor deze modellen  
zeer gebruikersvriendelijk zijn.



-regelige  
handlabelers  

Judo is de innovatieve  
reeks handlabelers van 
SATO waarmee twee regels 
kunnen worden geprint.  
Ideaal voor promoties.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

JUDO
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• Keuze uit een grotere verscheidenheid  
van etikettypes en -formaten

• Eenvoudig te plaatsen/verwijderen inktrollen
• Uniek ontworpen aandrukmechanisme

• Ruime opening voor plaatsen van etiketten
• Aanpasbare printlay-outs

 BELANGRIJKSTE FUNCTIES



Algemene specificaties
MODEL KENDO 22 KENDO 26
Banden per kop 6, 8, 10 6, 8, 10

Hoogte lettertype 4,5 ~ 5,0 mm / 0,18” ~ 0,20” 4,5 ~ 5,0 mm / 0,18” ~ 0,20”

Formaat etiket B 22 mm x H 12 mm / B 0,90” x H 0,50 B 26 mm x H 12 mm / B 1,02” x H 0,50

Label type Gegolfd, rechthoekig Gegolfd, rechthoekig

Aantal etiketten per rol 1.500 etiketten per rol 1.500 etiketten per rol

Formaat handlabeler D 50 mm x B 245 mm x H 123,5 mm
(D 2,0” x B 9,7” x H 4,9”)

D 50 mm x B 245 mm x H 123,5 mm
(D 2,0” x B 9,7” x H 4,9”)

Gewicht handlabeler 280 g 280 g

Etiketsoorten Blanco en voorgedrukt, meerdere kleuren en vormen Blanco en voorgedrukt, meerdere kleuren en vormen

Belijmingen Permanent, verwijderbaar, diepvries, afwasbaar, outdoor Permanent, verwijderbaar, diepvries, afwasbaar, outdoor

Label design Ontwerp van SATO designstudio Ontwerp van SATO designstudio

Meer weten? Neem dan vandaag nog contact  
op met uw plaatselijke SATO-kantoor

Water- 
bestendig Diepvries Vlek- 

bestendig 
Eenvoudig te 
verwijderen

Speciale soorten 
verkrijgbaar:

Etiketten voor verschillende toepassingen
De handlabelers van SATO zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen 
en geschikt voor verschillende etiketteringstoepassingen. Denk aan 
waterbestendige etiketten voor het coderen van levensmiddelen.

Onze etiketten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, formaten, kleuren 
en voorbedrukte varianten. De etiketten werken feilloos met onze 1-, 2- en 
3-regelige handlabelers voor optimale printkwaliteit en -prestaties.

MODEL JUDO 22 JUDO 26
Banden per kop 6, 8 6, 8, 10

Hoogte lettertype 3,0 ~ 4,5 mm / 0,12” ~ 0,8” 3,0 ~ 4,5 mm / 0,12” ~ 0,8”

Formaat etiket B 22 mm x H 16 mm / B 0,90” x H 0,6 B 26 mm x H 16 mm / B 1,02” x H 0,63

Label type Gegolfd, rechthoekig Gegolfd, rechthoekig

Aantal etiketten per rol 1.200 etiketten per rol 1.200 etiketten per rol

Formaat handlabeler D 50 mm x B 245 mm x H 123,5 mm
(D 2,0” x B 9,7” x H 4,9”)

D 50 mm x B 245 mm x H 123,5 mm
(D 2,0” x B 9,7” x H 4,9”)

Gewicht handlabeler 300 g 300 g

Etiketsoorten Blanco en voorgedrukt, meerdere kleuren en vormen Blanco en voorgedrukt, meerdere kleuren en vormen

Belijmingen Permanent, verwijderbaar, diepvries, afwasbaar, outdoor Permanent, verwijderbaar, diepvries, afwasbaar, outdoor

Label design Ontwerp van SATO designstudio Ontwerp van SATO designstudio
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Alle informatie in deze folder is vanaf juni 2020 correct.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De gehele of gedeeltelijke reproductie van informatie uit deze folder is zonder 
toestemming vooraf ten strengste verboden.
Alle andere namen voor software, producten en bedrijven zijn handelsmerken  
of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

© 2020 SATO CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.
Neem voor meer informatie contact op met uw 

plaatselijke SATO-kantoor of ga naar satoeurope.com

satoeurope.com
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