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LIGHTHOUSE CPM-100/200

Lighthouse – för effektiv 
märkning samt identifikation

Skapa snabbt och kostnadseffektivt allt från 
engångsetiketter till specifikt designade skyltar.
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CPM-100

Printmetod

Hastighet

Upplösning

Termotransfer

Skriver i 12-50 mm/s, skär upp till 120 mm/s

400 dpi / 600 dpi 

Specifikation CPM-100HG5/SHG5

Utskriftsstorlek

Mjukvara

Max 100 x 1500 mm 

Lighthouse for Max V6.5

Anslutningar USB

Mått (BxLxH) 30 x 32 x 32 cm, vikt ca. 9 kg

Skapa dina egna etiketter och skyltar i valfri färg, form och 
storlek - när du behöver det!

CPM-100CPM-100/200
Vi vet att det är tidskrävande och dyrt att köpa skräddar-
sydda etiketter i små mängder. Lighthouse CPM maskinerna 
ger dig omedelbar tillgång till allt du behöver, från engång-
setiketter till specifikt designade skyltar.

På arbetsplatsen litar vi alla på tydlig skyltning för att ge råd, 
informera och varna människor. Men hur kan du se till att du 
och din personal har snabb och kostnadseffektiv tillgång till 
dessa viktiga etiketter och skyltar? Svaret är Europas bäst 
säljande märkmaskin!

Våra CPM-maskiner hanterar märkning och skyltningskrav 
för hälsa & säkerhet, teknik, el, anläggnings-ID, produkt-ID, 
rörmärkning, admin, kemisk ID, anläggningshantering,  
kontrollpaneler med mera.

• Extrema temperaturer (Höga som låga)
• Väder, vind, vatten, UV-ljus
• Oljor, kemikalier, lösningsmedel etc. 
• ESD och UL godkända
• Olika adhesiv (från semipermanent till  

extremt kraftigt adhesiv)
• Garantiförsegling 

• Reflekterande och efterlysande
• Clipartgalleri med ca 3.800 bilder, symboler,  

skärramar etc.
• Fyrfärg (CMYK) termotransfer
• Konturskär 

Termotransfer

Skriver i 12-25 mm/s, skär upp till 120 mm/s

300 dpi

CPM-200

Max 200 x 1500 mm 

Lighthouse for Max V6.5

USB

32 x 42 x 30 cm, vikt ca. 15 kg
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Märkmaskinerna är termotransferskrivare och folie-
skärare som både skriver samt konturskär etiketter, 
dekaler, bokstäver och figurer.

CPM-200 fungerar precis på samma sätt som CPM-100. Skill-
naden är bredden som är hela 200 mm.

De är prisvärda och användarvänliga maskiner som erbjuder 
stor flexibilitet för dig som har behov av att märka upp fast-
igheter, dina produkter eller skapa ordning och reda. 
Materialet är av högsta kvalitet med utmärkt hållbarhet mot 
t.ex. solljus, kemikalier och nötning. 

Exempel på användningsområden

Typskylt (CE skylt)

Påbudskyltar

Varningskyltar

Rörmärkning

Elektronikmärkning

Streckkoder

Materialet är av högsta kvalitet med utmärkt hållbarhet
mot t.ex. solljus, kemikalier och nötning.

Med CPM-100/200 kan du även göra din egen rörmärkning.

Skapa kabelmärkning utifrån färdiga mallar i programvaran.

LIGHTHOUSE CPM
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CPM-100SHG5 CPM-100HG5 

CPM-200 

Utskriftsstorlek max: 100 x 1500 mm

Hastighet: skriver i 25-50 mm/s

Upplösning: 600 dpi

Utskriftsstorlek max: 100-200 x 1500 mm

Hastighet: skriver i 12-25 mm/s

Upplösning: 300 dpi

Utskriftsstorlek max: 100 x 1500 mm

Hastighet: skriver i 12-25 mm/s

Upplösning: 400 dpi


