
Geluiddempende kast voor label/etiketten printers 

 

Labelprinters zijn gevoelig voor stof en mechanische inwerkingen. Vooral wanneer zij opgesteld zijn 

in werkplaatsen, magazijnen en expeditie omgevingen. Voor duurzaam gebruik is het raadzaam de 

labelprinters te beschermen. Alle geluiddempende kappen voor labelprinters worden op maat ge-

maakt. Vul de matrix in met naam, model nummer en maatvoeringen van de printer en wij maken u 

een passende aanbieding. Fax de ingevulde informatie: +31 343 477600 of mail  

sales@atepgates.com 

www.atepgates.com 
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Zijaanzicht links 

Zijaanzicht 

Zijaanzicht rechts 

• Aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter 

gereinigd 

• Voorzien van een fluisterstille ventilator voor aanvoer 

van lucht (daardoor ontstaat een overdruk) 

• Een verlichte centraal schakelaar aan de buitenzijde 

voor ventilator en labelprinter 

• Zelfsluitende kabeldoorvoer en CEE stekker aansluiting 

voor printer en ventilator aan de achterzijde 

• Buiten afmetingen; 700x600x1276mm (bxdxh) 

• Binnen afmetingen: 600xz540x420mm (bxdxh) 

• Printerblad op 830mm hoogte 

• Bestelnummer: AG16403 

Optie:   

• 10 stuks extra stoffilters FI-45. Bestelnummer AG11745 

Specificaties 

• Special ontwikkeld voor barcode en etikettenprinters waarbij het deksel opzij naar boven wordt 

gedraaid voor het wisselen van de etikettenrol. 

• De wanden zijn vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs 

(RAL7035) 

• 20mm geluiddempende foam aan de binnenzijde  

• Getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren, kan op elke gewenste stand worden inge-

steld tot geheel verticaal tbv het openen van het deksel van de printer bij vervanging van labels  

• Links draaiende acryl deur met etiketten uitvoeropening  


