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Kasseetikettering fra Bent Nygaard Elektronik A/S - Introduktion. 

Komplet system med sideetikettering, EF-etiketter, og etiketkontrol 

 
Hos Bent Nygaard Elektronik A/S har vi et omfattende sortiment af maskiner til automatisk print og/eller på-
sætning af selvklæbende etiketter på kasse– og palleniveau. 
 
Vores automatiske systemer til kasseetikettering konstrueres efter kundens specifikationer og pladskrav. Vi har systemer, som kan prin-
te og påsætte etiketter på toppen, siden eller gavlen af en kasse - alt imens kassen er i fremdrift på et transportbånd eller fx i en kasse-
elevator. Afhængigt af om der skal printes med eller uden historik eller blot påsættes en fortrykt etiket, kan vi tilbyde forskellige syste-
mer til opgaven. 
 
Systemerne kan leveres som stand-alone til installering ved et eksisterende transportbånd, integreres i en samlet totalløsning med fx 
foranstående checkvejer til intern proceskontrol, eller som et supplement til et eksisterende system fra Bent Nygaard Elektronik A/S.  
 
I gennem  de sidste 40 år har vi leveret mange forskellige systemer, som hver især er kundespecifikke og kan derfor tilbyde en stor vari-
ation af maskiner samt know-how og vejledning omkring emnet. Vi fastholder kvaliteten af vores maskiner ved at tegne, konstruere, 
samle og teste systemerne på adressen i Løsning, hvilket er Deres garanti for dansk kvalitet. 
 
Vi ved at vores produkter holder i mange år, men skulle uheldet alligevel ske, har vi landsdækkende service døgnet rundt og kan tilbyde 
yderst fleksible vedligeholdelsesaftaler på det pågældende system.  
 
Læs mere om vores systemer til automatisk kasseetikettering samt se eksempler på de efterfølgende sider.    
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Kasseetikettering til alle formål - med og uden print.  
 
Et system til kasseetikettering fra Bent Nygaard Elektronik A/S er yderst fleksibelt og giver vores kunder sikker-
hed for en præcis påsætning af etiketten på siden, toppen eller gavlen af kassen.  
 
Da vi selv udvikler vores maskiner og automatiske etiketapplikatorer, kan vi tilbyde yderst fleksible løsninger, som er tilpasset den aktu-
elle produktion og kapacitet. Vi skelner mellem forskellige løsninger:  
 
 - Kasseetikettering med fortrykte etiketter. 
 
Etiketten leveres fortrykt uden krav om printet tekst. Anvendes ofte ved fx EF-etiketter, som skal påsættes over en strapex eller hvor 
kunden får printet flotte farveetiketter ved en etiketleverandør. 
 
 - Kasseetikettering med fortrykte etiketter og simpel dato/batch mærkning. 
 
Etiketten leveres delvist fortrykt, men der er krav om et par enkelte linjer med printet dato/batchmærkning. Afhængig af etiketmedie 
(plast, papir, termo etc.) har vi forskellige løsninger. Enten vores eget termotrykværk, et intermitterende trykværk fra Dataflex eller in-
line trykværk fra SATO.  
 
 - Kasseetikettering med historik mellem trykværk og påsætning. 
 
Hvis der ikke er behov for individuel kassemærkning leveres systemet som en dispenserløsning, hvor der er historik fra selve trykværket  
og til påsætningen. Systemet kan leveres med fuld print på etiketten, eller som beskrevet ovenfor med en simpel dato/batchmærkning. 
Det korrekte trykværk vælges alt afhængig af krav til mængden af print på etiketten samt hvilket etiketmedie, der anvendes.  
 
 - Kasseetikettering med print uden historik (Print Apply). 
 
Print Apply er til produktioner, hvor der er varierende tekst/stregkode fra kasse til kasse. Systemerne konstrueres omkring vores auto-
matiske etiketprinter med applikator samt en softwarepakke med Codesoft og vores eget driftsprogram. Tilsammen udgør de et drifts-
sikkert system, som giver korrekt mærkning af hver enkelte kasse med variabel data, tekst og stregkoder.   
 
 
Uanset hvilken etiketteringsløsning der er brug for i den aktuelle produktion, kan vi supplere maskinerne med forskellige optioner. Vi 
har sensorer til overvågning af etiketrullen og opsamling af bundpapir, mulighed for montering af ekstern betjeningsterminal, visuel 
status i lysfyr, ekstra store rulleholdere, automatisk hastighedsregulering, I/O til eksterne driftssignaler, mulighed for master/slave samt 
tilpasning af printer- og dispensersoftware.    
 
Se eksempler på systemer til kasseetikettering på de efterfølgende sider. 
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Eksempel på printer med svingarmspåsætter til montering over bånd. 
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Eksempler på systemer til kasseetikettering. 
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Sideetikettering med stempelapplikator. 
 

• Print Apply system til kasseetikettering. 
 

• BNY etiketprinter model TH112e-A til print på 
termoetiketter. 

 

• Kraftig konstruktion med kapsling i rustfri stål. 
 

• Med luftdreven stempel, som returnerer ved 
kontakt med produktet. Justerbar anslagsstyrke. 

 

• Lysfyr til visuel indikation af status. 
 

• Betjeningspanel er monteret i svøbet for opti-
mal betjening. 

 

• Kraftig stander konstrueret i rustfri stål.  
 

• Med føler til ¨etiketrulle snart tom¨ samt ¨skift 
bundpapir¨ 

 

• Med seriel/LAN interface.  
 

• Print etiketter med fast test, grafik og stregko-
der i 200 eller 300 dpi opløsning.  

 
Sideetikettering med blæseapplikator. 
 

• Print Apply system til kasseetikettering. 
 

• BNY etiketprinter model TH112e-A til print 
på termoetiketter. 

 

• Kraftig konstruktion med kapsling i rustfri 
stål. 

 

• Med speciel designet blæseapplikator som 
berøringsfrit blæser etiketten på kassen.  

 

• Velegnet til sarte produkter og/eller høj 
kapacitet.  

•  

• Print etiketter med fast test, grafik og streg-
koder i 200 eller 300 dpi opløsning.  

 

• Med seriel eller LAN interface. 
 

• Mulighed for intern lagring af etiketter for 
off-line drift (option). 
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Eksempler på systemer til kasseetikettering. 
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Automatisk etikettering med SATO indu-
striprinter CL4NX Plus. 
 

• Print Apply system til kasseetikettering. 
 

• Specifik konstrueret til SATO CL4NX Plus. 
  

• Applikatoren returnerer ved kontakt med pro-
duktet. Ideel til produkter med varierende 
højde.  

 

• Udført i rustfri stål med display og funktions-
taster. 

 

• Kan monteres vertikalt og horisontalt.  
 

• Kan monteres på enhver CL4NX dispenseren-
de model via et medfølgende beslag og senso-
rer. 

 

• Inkl. sensorer til automatisk produktdetekte-
ring og påsætning.  

 

• Low-cost Print Apply løsning udført med kvali-
tetskomponenter.  

Sideetikettering med vakuumbånd. 
 

• Print Apply system til kasseetikettering. 
 

• BNY etiketprinter model TH112e-A til print på 
termoetiketter. 

 

• Kraftig konstruktion med kapsling i rustfri stål. 
 

• Med vakuumbånd, som fastholder den printet 
etiket, indtil kassen føres forbi. Ideel til lange 
etiketter og høj kapacitet. 

 

• Lysfyr til visuel indikation af status. 
 

• Betjeningsterminal ST5 monteret på stander til 
betjening af printeren. 

 

• Kraftig stander konstrueret i rustfri stål.  
 

• Med føler til ¨etiketrulle snart tom¨ samt ¨skift 
bundpapir¨ 

 

• Med seriel/LAN interface.  
 

• Print etiketter med fast test, grafik og stregko-
der i 200 eller 300 dpi opløsning.  
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Eksempler på systemer til kasseetikettering. 
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Sideetikettering som dispenserløsning. 
 

• Sideetikettering som en dispenserløsning, her 
model BNY DS8120. 

 

• Robot fører kassen forbi dispenseren, som 
påsætter etiketten i takt med hastigheden på 
robotten. 

 

• Systemet er med historik fra trykværk til di-
spensertungen. 

 

• Den viste maskine er vores DS8120 med 300 
dpi trykværk, sensor til ¨snarlig skift af etiket-
rulle¨ med status i lysfyr.  

 

• Systemet på billedet er med en venstre-vendt 
version af etiketdispenseren, højrevendt ver-
sion kan også leveres.  

 

• Etiketdesign dannes i Codesoft og overføres 
via BNY driftsprogram til maskinen.  

 

• Monter evt. vores fjernterminal ST5 for bedre 
betjening af maskinen eller tilføj et inline tryk-
værk fra SATO/Cab til print på fx plast– eller 
papiretiketter.  

 

 
Simpel topetikettering af kasser. 
 

• Topetikettering med vores nyeste DS7120S 
etiketdispenser. 

 

• Systemet er vores standard løsning beregnet 
til etikettering med fortrykte etiketter, som 
kan sættes indover et transportbånd.  

  

• Maskinen er vist med højde– og sidejustering 
via trinløs spindel i rustfri stål og positionstæl-
lere.  

 

• Etiketterne rulles på med en variabel ha-
stighed op til 40 m/min (etiketafhængig). 

 

• Alt efter opgave kan en automatisk etiketap-
plikator monteres samt forskellige sensorer. 

 

• Terminal ST5 er her monteret på maskinen, 
men kan via en kablet forbindelse placeres på 
afstand. 

 

• Maskinen på billedet er en højrevendt versi-
on, men kan også leveres som en venstre-
vendt udgave. 
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Codesoft designsoftware 

Software til etiketdesign. 
 
Opret flotte og informative etiketdesigns med designprogrammet ¨Codesoft¨. 
 
Til oprettelse af etiketdesigns anvender vi det grafiske etiketprogram Codesoft, som er udviklet af franske Teklynx. Codesoft er et af de 
førende programmer på markedet og indeholder alle nødvendige funktioner til oprettelse og print af etiketdesigns.  
 
Codesoft kommer i forskellige versioner, lige fra en read-only version op til en VM baseret netværks server version til flere brugere. 
 
Sammen med en Codesoft licens følger en SMA (Service Maintenance Agreement), som gør det muligt at opgradere løbende til nye ver-
sioner, når disse bliver udgivet fra Teklynx.  
 
Via Codesoft kan der oprettes faste tekstfelter på etiketterne, ligesom der kan tilknyttes variable felter, hvor inputs kommer fra fx en 
SQL database, eller helt enkelt, fra et Excel regneark* 
 
Codesoft viser etiketdesignet, præcis som det vil se ud på den printet etiket, ligesom det er muligt at definere inputfelter med ledetek-
ster, som operatøren skal indtaste på printeren efter valg af PLU nr, fx ¨Indtast lot nr _ _ _ _¨    
 
Vi kombinerer ofte Codesoft med egne driftsprogrammer, som sørger for kommunikation og overførelse af etiketter til printer/
dispenser. Vores programmer tilpasses kundens ønsker/krav, og de kan håndtere alt fra en enkelt etiket til at kombinere data fra kun-
dens ERP system via en SQL server.  
 
*Se vores folder ¨BNY Excel File Copy¨ 
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