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Var
I beredningsrum eller i anknytning 
till deli och bageri för egen 
paketering och märkning av 
matvaror.

Vem
Butikspersonal kan förpacka och 
märka egentillverkade matvaror 
så som bakverk, delikatesser och 
färdiglagat. 

Vad
DIGI RGW-560II är en packmaskin 
för att enkelt, snyggt och säkert 
försluta och märka butikspackade 
produkter

DIGI RGW-560II
Banderollmaskin för  
butikspackade produkter

DIGI RGW-560II ett nytt koncept för att enkelt, snyggt och säkert försluta och märka butikspackade 
produkter. Med banderollen så visas produkten upp samtidigt som du har möjlighet att printa viktig 
information och erbjuda en säker försegling av produkten. Med RGW-560II, försluter du förpackningen i 
butiken med en stilren banderolletikett. Själva förslutningen görs med värme och varan kan sen hanteras i 
butiken utan risk för att öppnas.

Printern med hög upplösning gör att grafik och bilder skrivs ut med hög kvalitet. Med banderollen 
framhävs produkten utan att döljas av en stor etikett. RGW-560 har en inbyggd dispenser för en vit 
etikett så att streckkoden kan printas för högsta läsbarhet oberoende av bakgrund. Programmering och 
hantering sker enkelt via den tydliga pekskärmen och ett intuitivt gränssnitt. Det går även att skapa 
kombinationserbjudanden genom att banda ihop olika produkter.

 h Elegant, flexibel, grafisk banderolletikett. 
 h Effektiv produktpresentation, utan etikett som skymmer varan och döljer innehållet. 
 h Värmeförsegling för att säkert försegla förpackningen utan manuell hantering.
 h Risken att förpackningens lock öppnas elimineras.
 h Möjlighet att skapa kombinationsförsäljning.
 h Enkelt att direkt på pekskärmen välja olika reklambilder för utskrift.



Skiss med mått
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DIGI RGW-560II 
Bredd: 630 mm 
Höjd: 788 mm 
Djup: 325 mm 
Vikt: 41 kg 
Display: 10.4” TFT färgskärm med pekskärm  
Tillbehör: RGW-560II använder OPP-film, 
thermotransferband(Karbon) och etikett för 
streckkod som förbrukningsvaror, som vi på 
StrongPoint tillhandahåller.  

Etiketter
Vi tillhandahåller etiketter som fungerar 
optimalt med våra printrar, vågar och 
packmaskiner. Vi erbjuder såväl lagerförda 
standardetiketter som butiksunika och 
specialdesignade etiketter.

DIGI
DIGI ett av världens starkaste varumärke 
inom butiksvågar, packmaskiner och printrar. 
Genom vår långa erfarenhet inom vägning 
och packning ger vi er den lösningen som 
passar bäst efter era behov. 

Tekniska specifikationer
Paketstorlek 
Bredd - Max 350 mm, min 80 mm
Djup - min 80 mm
Höjd - Max 150 mm, min 10 mm 
Bandningskapacitet 12 paket/minut

Tryckmetod Thermotransferprinter 
(60 mm termohuvud) 
Thermotransferband Karbon 66mm  
bredd semi-resin 13mm kärna 
Etikett för streckkod PET 53x20 mm, 
40mm kärna, 110mm Max ytterdiameter 
Banderoll band 60mm OPP-film  
200meter/rulle (DIGI certifierat material) 

Batteribackup (minne) Drifttid 30 dygn
Strömförsörjning 230 VAC 1-fas 50Hz, 
280W 
 
Tillval  Butikdatakoppling
Rullbord

Data som kan tryckas på bandet
Antal
Butiksnamn
EAN-nummer
EAN-symbol
Extra texter (t. ex. ”kylvara”)
Extrapris
”Hur mycket som sparas”
”Spara”
Kilo- eller styckepris
Klockslag
Logotype
Packdag
PLU-nummer
Reklammeddelande
Sista förbrukningsdag (Bäst före)
Slutpris
Symbol
Ursprungsinformation 
Varunamn
Vikt

Data, lagrade på PLU
Antal PLU
Antal, 4 siffror
Bäst före Antal dagar, 3 siffror
EAN-nummer, 6 siffror
Extra texter (t. ex ”kylvara”)
Extrapris, 6 siffror
Kilopris, 6 siffror
Klockslag Tim:min
Max 3000 PLU med i genomsnitt 100 teck-
en/varunamn
Packdag År-mån-dag
PLU-nummer, 6 siffror
Sista förbr. Antal dagar, 3 siffror
Styckepris, 6 siffror
Tara, 4 siffror
Varunamn, 8 olika textstorlekar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
i sortiment och konstruktion.

260

630

1001

283

15
5

30

53
7

78
8

55
8

305 316

325

191

260

630

1001

283

15
5

30

53
7

78
8

55
8

305 316

325

191


