
Lamineer je labels en snijd prachtige contouren uit in elke gewenste vorm. 
Met deze unieke Eclipse digitale labelafwerker hoef je nooit meer voorgestanste 
labels op voorraad te houden of lang te wachten op dure stansen. De voordelig 
geprijsde Eclipse Mini neemt zo weinig ruimte in dat hij zelfs op een bureau kan 
staan. Een robuuste productiemachine op desktopformaat.

Eclipse Mini Label Snijmachine

mogelijkheid om laminaat toe te voegen

restmateriaal

afgewerkte rol(len) met 
contourgesneden labels

mogelijkheid om de vellen in 
de lengte door te snijden en 
op meerdere rollen te zetten

(on)bedrukte rol hier worden de labels controurgesneden

Meer informatie op: www.dcp.nl
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VOORDELEN

Meer informatie op: www.dcp.nl

 � Snijdt labels en etiketten in elke 
gewenste vorm, on demand

 � Geen voorraad meer nodig
 � Stansmessen overbodig
 � Geschikt voor allerlei media, zoals 

polyester, papier, vinyl en BOPP-folie
 � Inclusief mogelijkheid om te lamineren
 � Compact formaat
 � Eenvoudig te bedienen
 � Inclusief hulp bij installatie en gebruik

Technische specs

• Maximale snijbreedte: 112 mm 
• Snijsnelheid: axiaal tot 800 mm/s, 

lineair a�ankelijk van snijvorm
• Mesdruk: 0-400 grs, instelbaar per 1 gr
• Type mes: sleepmes tangentieel
• Snijdt o.b.v. enkelvoudig registerteken
• Snijdt bedrukte en onbedrukte media
• Maximale snijlengte: 304,8 mm per 

label (meerdere op rol mogelijk)
• Lamineren: mogelijk, optioneel
• Maximale rol diameter: 200 mm 
• Diameter rol kern: 76 mm
• Restmateriaal wordt gescheiden 

opgerold
• Interface & software: WinPlot
• (Windows OS) snij software en plug-ins 

voor CorelDraw en Adobe Illustrator
• Stroomvoorziening: eenfase 

110/240VAC, frequentie 50/60HZ
• Afmetingen: 860 mm breed, 

520 mm diep, 575 mm hoog
• Gewicht: 75 kg

DCP is exclusief Eclipse reseller voor de Benelux.

Heb je nog vragen? Lars weet alles over de 
Eclipse Mini. Hij is bereikbaar op telefoon-
nummer +31 (0)50 760 12 03 of via lars@dcp.nl. 

Scan de QR-code en zie  
hoe het werkt!
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