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Fristående lösning    
Lösningen är speciellt framtagen för etikettutskrifter i 
miljöer där det inte går, eller är önskvärt, att använda 
datorer. LexFactory kan användas för alla märknings-
tillämpningar men det som verkligen gör lösningen unik 
är att den kan förhandsprogrammera etikettskrivaren. 
Via ett enkelt och funktionellt gränssnitt går det att 
designa helt skräddarsydda etiketter. Därefter läggs  
aktuell artikelinformation om produkterna in i en 
egen artikeldatabas. Allt detta överförs därefter till 
etikettskrivarens internminne.

När skrivaren är färdigprogrammerad är det bara att 
sätta i nätkabeln och du har ett eget litet tryckeri som 
du kan placera där det behövs som bäst. I stället för att 
skriva ut via dator har du en effektiv och funktionell 
etikettskrivare som kan placeras var som helst i lokal-
erna.

Väg? 
Samtliga av våra skrivare som är utrustade med LexFac-
tory-programvara går att koppla till våg på egen port 
vilket möjliggör viktangivelser i samband med märknin-
gen. Viktsignalen länkas då till streckkod eller text på 
etikettutskriften.  

Användningsområden
LexFactory är en optimal lösning för produktionsmiljöer 
eftersom etikettskrivaren kan användas fristående. Vi 
har levererat flera tusen etikettskrivare med den här 
programvaran och kan tryggt rekommendera den för de 
flesta miljöer.  

Som t.ex.
• Bagerier
• Livsmedelsproduktion
• Storkök och kantin
• Sjukhem
• Träindustri
• m.fl.

Etikettdesign
Programmet innehåller en lösning för egen design av 
etiketter via LexDesign. Funktionen används för alla 
etikettutskrifter. Tack vare fördefinierade fält och 
variabla data kan programmet lösa de flesta uppgifter. 
Det är också ett värdefullt verktyg eftersom det går 
att skräddarsy utseendet på etiketterna. Alla etiketter 
fungerar bra i skrivaren, både neutrala och förtryckta 
etiketter med logo och andra grafiska element.

De flesta företag behöver 
kunna skriva ut etiketter 

av något slag. Behovet 
varierar ofta. Lösningen vi 
presenterar här är enkel, 

flexibel och robust och har 
inbyggda funktioner som 

tillgodoser de flesta behov 
inom etikettering.

Tangentbordet är överskådligt och 
gör skrivaren lätt att använda.

LCD-displayen på skrivaren visar hela tiden 
aktuell information som t.ex. artikelval, 

status och parametrar.
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LexDesign innehåller följande designelement:

• Textfält   • Textrutor
• Linjer  • Rutor
• Symboler  • Streckkoder

Användaren kan själv anpassa värdena för de olika 
etikettdelarna: teckensnitt, storlek, tjocklek, rotation, 
invertering osv. På så sätt går det att variera designen 
så att varje användare får ett unikt utseende på sina 
etiketter.

Funktioner
LexFactory kan överföra många olika etikettdesignfiler 
och tusentals artiklar med unika data till våra skrivare. 
Det enda användaren behöver göra för att hämta en ak-
tuell artikel är att knappa in artikelnumret direkt på 
skrivarens tangentbord. Displayen visar vald artikel och 
skrivaren är nu färdig för användning. 

LexFactory har bl.a. följande märkfunktioner:

Varuregister
Deklarationsregister
Kundregister
Sammanfattningar
EAN 128 antal
EAN 128 sammanfattningar
Prod./partikoder
Batchnummer
Beställningsnummer
EAN-märkning
Löpnummer
xx av xx antal
Vikt
Avrundad vikt
Vikt (pund)
Tara
Bruttovikt
Nettovikt
Pris/kg
Beräknat pris/kg
Uträknat pris
Fast slutpris
Produktionsdatum
Bästföredatum
Infrysningsdatum
Färdigmörat, datum
Timmar och minuter
Månad
Månad med bokstäver

Datum med bokstäver
Dag
År
Veckonummer
Veckodag
Julianskt datum
Streckkod för produktionstid
Streckkod för parti/prod.nr
Streckkod för batchnr.
EAN 128 SSCC märkning 
EAN 128 alla kända AI-koder
EAN 128 art.nummer system
Viktklasser
Variabla symboler
Variabel inmatning 
Operatörsnummer
Särskild Nortura-märkning
Skrivar-id
Längd i mm
Längd, sammanlagd
Anläggningsnummer 
Kadavernummer
EFTA-nummer
Hållbarhetstexter
Kundregister
Alla EAN-koder
Alla kända variabla koder
Förval, antal
Förval, kg

Etikettdesignen länkas till aktuella data via 
 artikelregistret i LexFactory. Alla nödvändiga 

data läggs in i registret och överförs til 
 skrivaren tillsammans med 

etikettdesignfilerna.

Designprogramvaran gör det 
möjligt att skräddarsy etiketter.

Färdig etikett från skrivaren.

enkel
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Intermec PF4i
Etikettskrivare för medelstora till stora volymer.
Detta är en rejäl etikettskrivare som passar de flesta 
tillämpningar. Nätverkskort är standard men skrivaren  
kan också levereras med trådlös kommunikation.

Max. etikettbredd är 114 mm.
Fråga oss om en fördelaktig offert!

Intermec PX4i
Etikettskrivare för stora volymer och industriella miljöer.
Mycket robust konstruktion med hög kvalitet. Utskrifts-
hastighet upp till 300 mm i sekunden! Nätverkskort är 
standard men skrivaren kan också levereras med trådlös 
kommunikation.

Max. etikettbredd är 120 mm.
Fråga oss om en fördelaktig offert!

Intermec PX6i
Etikettskrivare för stora volymer i likhet med PX4i. 
Modellen skriver ut standardetiketter i A5-format för 
märkning av pallar och större gods. Utskriftshastighet  
upp till 225 mm i sekunden! Nätverkskort är standard  
men skrivaren kan också levereras med trådlös  
kommunikation.

Max. etikettbredd är 170 mm.
Fråga oss om en fördelaktig offert!

Följande skrivarmodeller kan 
levereras med LexFactory

Utskriftsegenskaper
• Anslutning av våg för utskrift av viktangivelser.
• Label Taken Sensor för enkel distribution av etiketter.
• Tillbakaspolning av underpapperet.
• Roll to roll utskrifter för batchjobb.
• Direkttermo- och termotransferkvalitet på utskrifterna.
• Skriver på papper, plast, syntetiska material och biljetter.

Användningsområden
Bagerier, produktion, kök och kantin, sjukhem, lager, kontor m.m.

Konstruktionsvägen 1  435 33 Mölnlycke  Telefon +46 (0)31-734 41 00
www.lexit.se


