
M1C labelprinter: de digitale
labelpers voor elke omgeving
Hoge snelheid en lage afdrukkosten voor 
een beperkte investering

Met de nieuwe inkjet technologie kan u “in-huis” en “on-demand” kleuren-
labels en etiketten printen voor producten en verpakkingen. Dankzij deze 
revolutionaire technologie bent u in staat om in te spelen op de behoeften 
en de eisen van uw klant. Deze krijgt wat hij wenst, wanneer hij het wenst 
en dat voor minder geld. Zonder snelheidsverlies print u variabele gegevens 
zoals ID nummers, batchnummers, vervaldata, barcodes, enz.

Deze technologie is uitermate geschikt voor het produceren van etiketten 
en labels van 1 exemplaar tot tienduizenden en zelfs honderdduizenden. 
Het laten voordrukken van labels behoort nu tot het verleden wat automatisch 
resulteert in minder afval en minder kosten. Bovendien kan u verschillende 
etiketten maken voor hetzelfde product, afhankelijk van verschillende factoren 
(lokale gebruiken, seizoensgebonden veranderingen, enz.). Hierdoor zal 
uw product beter opvallen en bijgevolg zal u meer omzet genereren. Een 
louter functionele tool wordt een echt marketinginstrument.
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Geïntegreerde Inkjet Technologie

De	goednieuwe	inkjet	printtechnologie	is	een	radicale	ontwikkeling.	Het	is	niet	het	verfijnen	van	bestaande	inkjet-technologie. 
De ingenieurs hebben het printen opnieuw bekeken. Met een totaal nieuwe printkop, nieuwe processor chips en software printen 
we aan ongekende snelheid met een prachtige kwaliteit.

Nieuwe printkoppen
Bij de meeste kleuren inkjet printers, gaat de printkop over en weer. Dit is altijd 
relatief traag geweest en kan zorgen voor mechanische problemen. Met  de 70.400 spuitkanaaltjes 
in de printkop spuiten we miljoenen druppeltjes inkt per seconde. En dit over de ganse breedte 
van het vel of de envelop in één keer. Dit proces is energievriendelijker, mechanisch stabieler en betrouw-
baarder. Het is bovendien tot 8 keer sneller, zelfs sneller dan vele zwart wit printers.

Nieuwe chips
Voor een snelle printkop, heb je een snelle processor chip nodig. Aangezien die niet bestond hebben ze zelf een 
chip ontwikkeld. Deze chip werd één van de snelste in de wereld, waardoor ook personalisatie geen probleem 
vormt.

Nieuwe inkten
Met een printkop die 8 keer sneller is dan traditionele inkjet printkoppen, heb je speciale inkten nodig die 
vloeibaar genoeg zijn maar toch op tijd drogen. Ontwikkeld voor optimale kwaliteit aan hoge snelheid zijn 
de inkten misschien wel de meest geavanceerde die ooit gemaakt zijn.

Nieuwe software
Printkoppen en chips zijn slechts zo goed als de 
software die hen aanstuurt. Ze ontwikkelden 
ook de software van nul af aan met het oog op 
snelheid,	stabiliteit	en	efficiëntie?

Specificaties
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Technologie

Print Method Gloednieuwe Inkjet Technology: Drop on Demand Thermal Inkjet printing
Aantal spuitkanaaltjes 70.400 spuitkanaaltjes (14,080 per kleur)

Print snelheid 9 m/minuut (beste kwaliteit) / 18m/minuut (normale kwaliteit)
Resolutie 1600 x 1600 dpi (beste kwaliteit) / 1600 x 800 (normale kwaliteit)
Verbruik 500W of minder, Standby 5W

Aansluiting USB en ethernet
Software Windows (XP/Vista 7)

Levensduur 105km/maand
Inkt en Media

Inkt 5 individuele cassettes van 250ml (CMYKK) - water based dye inkten
Media Dikte 0,13 tot 0,33mm (3 tot 12 punt)

Media sensor Vaste media sensor voor tussenruimte en black mark (ook continu)
Max. printbreedte 219mm

Max. printlengte 762mm (zonder stitching) - ongelimiteerd met stitching
Min. etiketformaat 10 (b) x 5mm (h)

Rolbreedte 43 - 220mm (na aanpassing)
* Optie Small label kit, rolbreedte vanaf 28mmM
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Enkele eigenschappen:

Hoge snelheid tot 18 meter per minuut

Dankzij	de	technologie	met	vaste	printkop,	print	u	aan	een	ongelooflijke	snelheid van 18 meter per minuut. 
Geen enkele machine van deze klasse zal dit nadoen. Afhankelijk van de gewenste kwaliteit kiest u voor 
een afdruksnelheid van 12 IPS (304 mm per seconde) of 6IPS (152 mm per seconde). Zo print u één kilometer 
etiketten op rol binnen het uur.

Prachtige printkwaliteit: een echte 1600x1600 DPI (dots per inch)

Standaard print de printer af met een reeds mooie fotokwaliteit van 1600x800 DPI. Zo maakt u de mooiste labels en etiketten 
waardoor uw producten en verpakkingen beter opvallen in de winkelrekken. Voor de zeer kritische toepassingen kan de printer 
afdrukken aan 1600x1600 fotokwaliteit.

Flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid

De M1C labelprinter is zeer eenvoudig te bedienen. Iedere operator die nu een TT printer (Thermische 
Transfer Labelprinter) bedient, kan ook met deze machine werken. Je laadt eenvoudig de gewenste 
etiketten en start de printjob. 

Etiketten maken is nog nooit zo eenvoudig geweest. U ontwerpt uw labels in eender welk pakket en drukt 
ze gewoonweg af door een simpele druk op de knop.

De invoer gebeurt steeds van een rol. Hier heeft u de keuze tussen voorgestanste etiketten (de etiketten zijn blanco geconverteerd op 
de juiste maat) of op een rol met continu etikettenmateriaal, die na het printen als etiketten afgewerkt zullen worden. De eerste 
oplossing is ideaal voor gestandaardiseerde productieomgevingen (waar slechts enkele formaten en verschillende materialen worden 
gebruikt).	Zelf	uw	etiketten	afwerken	biedt	dan	weer	wat	extra	mogelijkheden	en	flexibilteit	voor	speciale	etiketten.

Het geïntegreerde snijsysteem wordt door de gebruiker zelf geprogrammeerd. U snijdt nadat u de hele job hebt afgewerkt, na elk 
etiket of na een zelf bepaald aantal etiketten. Afhankelijk van wat u wenst in uw productieomgeving.

In het controlepaneel, via de webinterface, zijn verschillende functies voorzien die de operator eenvoudig kan bedienen. Zo is het 
zeer eenvoudig om papier te laden, de kop te reinigen, enz.

Productiviteit en onderhoud

Met de M1C labelprinter haalt u een echte productiemachine in huis. De engine is geschikt voor een maandelijks volume van 
105km gedurende 5 jaar. De levensduur van de printkop is afhankelijk van de kwaliteitseisen en de toepassingen. U verandert de 
kop enkel wanneer u het nodig acht. In praktijk zal dit ergens tussen de 7 en de 35 km geprinte etiketten liggen.

Het toestel zelf vergt zo goed als geen onderhoud. Een onderhoudsmodule zorgt voor de bescherming en het reinigen van de 
printkop. Deze functies worden automatisch geactiveerd en kunnen ook uit het bedieningspaneel opgestart worden wanneer de 
operator het nodig acht. Deze module is ontworpen als een gebruiksproduct en kan door de gebruiker, net zoals de inkt en de 
printkop, zeer eenvoudig vervangen worden.

Lage afdrukkosten en TCO (Total Cost of Ownership)

Door gebruik te maken van een printkop met lange levensduur en grote inktcartridges van 250ml is de afdrukkost zeer beperkt. 
Hiermee tonen we aan dat inkjet niet altijd duur hoeft te zijn. De meeste inkjet toestellen maken immers gebruik van zeer kleine 
en dure patronen. Onze afdruk prijs ligt tot 10 maal lager. Een tonerbased systeem (LED- of Laserprinter) heeft dan weer heel wat 
extra consumables (photoconductors, ovens, transportbanden, enz.) die de kost per afdruk gevoelig omhoog brengen. Wij zijn 
gemiddeld gezien nog een derde goedkoper.

Bij de M1C labelprinter is het zeer eenvoudig om te berekenen wat u dit toestel in totaal zal kosten. Wij 
bieden u bovendien ook een zeer interessante huurformule aan met een garantieuitbreiding naar 5 jaar 
(zie brochure wext) en een contract voor levering, installatie, opleiding en support (zie brochure WUC). 
U komt dus nooit voor verrassingen te staan. Dankzij de nacalculatietool kunnen we ook een accurate 
schatting maken van hoeveel u zal betalen aan de inkt, printkoppen en onderhoudsmodules. Tel alles 
op en u weet exact wat deze investering u zal kosten!

Software en aansturing van de M1C labelprinter

De printer is compatibel met alle Windows versies. U ontwerpt uw etiket in eender welk programma en print vervolgens af met een 
standaard driver, waar u alle afdrukmogelijkheden beheert. In samenwerking met onze IT afdeling kunnen we ook oplossingen 
op maat bouwen. 

Indien u niet beschikt over programma’s om etiketten te ontwerpen, raden we u aan om Nicelabel 
te gebruiken. Als reseller van dit professioneel labelprint programma, kunnen we u een totaal-
oplossing aanbieden. Afhankelijk van uw behoeften, kunnen we u de juiste versie voorstellen. Met 
de basisversie kan u op een eenvoudige wijze etiketten aanmaken, wijzigen en printen. In alle vrijheid 
en creativiteit voegt u afbeeldingen, teksten, barcodes enz. samen tot een prachtig etiket. Maar 
Nicelabel biedt veel meer mogelijkheden op het vlak van databasekoppeling en integratie. Bespreek 
uw concrete situatie met onze mensen en we staan u bij met advies op maat.

Afwerkingsmogelijkheden

Voor de meeste projecten zal dit niet nodig zijn. Maar indien we samen beslissen dat printen van rol naar rol en nadien de etiketten 
uitstansen de beste oplossing voor uw omgeving is, kan u ook hier rekenen op onze expertise. Afhankelijk van de volumes, de 
verschillende formaten, … kunnen we u de gepaste stansmachines voorstellen.

Een digitale labelstans is een oplossing voor veel kleinere jobs met telkens andere etiketformaten. U kan bovendien eender welke 
vorm uitsnijden. U stuurt de gewenste vorm via de computer digitaal door, en de machine doet de rest. Voor grotere volumes raden 
we u vlakstansmachines, semi rotatieve of rotatieve converteermachines aan. Met deze machines kan u razendsnel grotere volumes 
verwerken.

Voor extra bescherming tegen water en licht kan u de etiketten lamineren of UV-coaten. Lamineren kan enkel op etiketten die nadien 
uitgestanst	worden.	Er	wordt	een	plastiek	film	aangebracht	op	het	materiaal	nadat	het	geprint	is,	vervolgens	worden	de	etiketten	
uitgestanst. Op de meeste van onze stansmachines kan je in één beweging lamineren en stansen.

Een goedkopere vorm van bescherming is UV-coaten. We brengen een laagje vernis aan op het 
materiaal dat vervolgens uitgehard wordt. Deze UV-coater is speciaal aangepast zodat het mogelijk 
is om ook voorgestanste etiketten te coaten. Naast de extra bescherming zullen deze technieken ook 
een	meerwaarde	creëren	van	het	etiket.	U	kan	uw	etiket	een	extra	glanslaag	geven	of	juist	extra	mat	
maken. Dit is afhankelijk van de wensen.

Materialen

De kwaliteit van uw labels, is in grote mate afhankelijk van het materiaal waarop geprint moet worden. Wij kozen zorgvuldig de 
beste materialen uit voor een optimale printkwaliteit. De meest gebruikte en budgetvriendelijke oplossing is het printen op papieren 
etiketten, maar ook synthetische materialen zoals polyester en polyethyleen zijn beschikbaar met een speciale inkjet coating. 
Bespreek met ons uw toepassing en we raden u de juiste materialen aan. Ook de belijming van uw etiketten kan belangrijk zijn. 
Laat ons zeker weten of dit diepvries geschikt, afneembaar ,extra permanent of … moet zijn.

Om u een totaaloplossing te bieden, converteren wij de blanco labels zelf. Zo heeft u een onbeperkte keuze aan formaten en vormen. 
Laat ons weten wat u wenst en we kunnen het maken. Een basislijst met standaardformaten is beschikbaar. Deze biedt een oplossing 
voor bedrijven die snel een kleinere hoeveelheid blanco etiketten nodig hebben. Deze stansvormen zijn reeds in ons bezit zo kunnen 
we snel produceren. Natuurlijk bent u ook steeds vrij om zelf uw etiketten aan te kopen. We raden wel aan om eerst te testen op 
kwaliteit en duurzaamheid.
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De	goednieuwe	inkjet	printtechnologie	is	een	radicale	ontwikkeling.	Het	is	niet	het	verfijnen	van	bestaande	inkjet-technologie. 
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in de printkop spuiten we miljoenen druppeltjes inkt per seconde. En dit over de ganse breedte 
van het vel of de envelop in één keer. Dit proces is energievriendelijker, mechanisch stabieler en betrouw-
baarder. Het is bovendien tot 8 keer sneller, zelfs sneller dan vele zwart wit printers.

Nieuwe chips
Voor een snelle printkop, heb je een snelle processor chip nodig. Aangezien die niet bestond hebben ze zelf een 
chip ontwikkeld. Deze chip werd één van de snelste in de wereld, waardoor ook personalisatie geen probleem 
vormt.

Nieuwe inkten
Met een printkop die 8 keer sneller is dan traditionele inkjet printkoppen, heb je speciale inkten nodig die 
vloeibaar genoeg zijn maar toch op tijd drogen. Ontwikkeld voor optimale kwaliteit aan hoge snelheid zijn 
de inkten misschien wel de meest geavanceerde die ooit gemaakt zijn.

Nieuwe software
Printkoppen en chips zijn slechts zo goed als de 
software die hen aanstuurt. Ze ontwikkelden 
ook de software van nul af aan met het oog op 
snelheid,	stabiliteit	en	efficiëntie?

Specificaties

Tasco bvba Gent
Industriepark Asper
Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50 
Fax +32 9 281 08 70
info@tasco.be

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr

Tasco sarl Lille
130, Boulevard de la Liberté

F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22

E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843

Capital : 25.000 €

Tasco sarl Paris
13, rue Marie Poussepin

Parc Economique Lavoisier 
F-91410 DOURDAN

Tel. +33 3 62 26 00 20 
Fax +33 3 62 26 00 23

E-mail info@tascofrance.fr

Technologie

Print Method Gloednieuwe Inkjet Technology: Drop on Demand Thermal Inkjet printing
Aantal spuitkanaaltjes 70.400 spuitkanaaltjes (14,080 per kleur)

Print snelheid 9 m/minuut (beste kwaliteit) / 18m/minuut (normale kwaliteit)
Resolutie 1600 x 1600 dpi (beste kwaliteit) / 1600 x 800 (normale kwaliteit)
Verbruik 500W of minder, Standby 5W

Aansluiting USB en ethernet
Software Windows (XP/Vista 7)

Levensduur 105km/maand
Inkt en Media

Inkt 5 individuele cassettes van 250ml (CMYKK) - water based dye inkten
Media Dikte 0,13 tot 0,33mm (3 tot 12 punt)

Media sensor Vaste media sensor voor tussenruimte en black mark (ook continu)
Max. printbreedte 219mm

Max. printlengte 762mm (zonder stitching) - ongelimiteerd met stitching
Min. etiketformaat 10 (b) x 5mm (h)

Rolbreedte 43 - 220mm (na aanpassing)
* Optie Small label kit, rolbreedte vanaf 28mmM
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Surf	naar	www.tasco.be	om	het	fillmpje	
te bekijken of scan de QR-code


