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Heeze, 21 januari 2013 

ESPERA STELT “SPECIAL EDITION” WEEG/UITPRIJSMACHINES VOOR 

Espera-Nederland BV uit Heeze (N-B) introduceert een “Special Edition” serie.  
Deze SE serie vervangt de bekende en vertrouwde range ESPERA weeg/uitprijs en print & 
apply apparatuur en biedt vooral verpakkers van verse levensmiddelen vele voordelen. 

 

De Duitse machinebouwer Espera-Werke volgt de Duitse auto-industrie met een nieuwe 

machineserie “model 2013” vol met aantrekkelijke extra’s. De "Special Edition" vervangt de 

bestaande machineseries en is per direct beschikbaar voor de series: ES5000, ES6000, 

ES7000, ES8000 en ES9000.  

De nieuwe machineserie "Special Edition" heeft diverse verdere ontwikkelingen, verbeteringen 

en nieuwe functionaliteiten zoals:  

Geoptimaliseerd remsysteem in de drukker zodat er minder afhankelijkheid is van de 

etiketkwaliteit. 

Nieuw filtersysteem met bijkomend filter en fijnmazige filterelementen, beschermt zelfs tegen 

de allerkleinste stofdeeltjes, dus minder stilstand. 

Nieuwe kleuren Touch screen bedienersterminal met IP65 bescherming, extra alfanumeriek 

toetsenbord en Solid State Drive, voor hoge bescherming van het meest kwetsbaarste 

machinegedeelte dus minder down-time. 

Standaard een pakket met meer dan 40 vrij te kiezen software licenties waaronder QR code 

en 2-D Data Matrix en dus toegespitst op de eisen van de retailer van vandaag. 

Connectivity pakket met drivers voor koppelingen naar de meeste ERP pakketten. 

Nieuwe etikettendesigner voor eenvoudige en intuïtieve opmaak van etiketten. 

Voor opstellingen in (zeer) natte ruimtes is er ook een Tüv gekeurde spatwaterdichte 

uitvoering. 

Met deze "Special Edition" biedt Espera vooral de verpakkers van verse levensmiddelen een 
aantrekkelijke prijs/performance verhouding zodat er weer meer marge gegenereerd kan 
worden. 

 

ESPERA-NEDERLAND B.V. 
ESPERA staat voor innovatief uitprijzen en etiketteren!  
ESPERA ontwikkelt en levert op maat gemaakte machines: van eenvoudige handmatig 
bediende etiketteermachines tot geheel volautomatische weeg-/uitprijsmachines.  
Met een team van 20 mensen worden vanuit Heeze N-B machines, onderdelen en service 
geleverd aan vooral verpakkers van verse levensmiddelen zoals vlees, vleeswaren, kip, vis, 
kaas, maaltijden, groente en fruit. 
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
     Jan Zwaan 
     Telefoonnummer: 040-253 06 65 
     E-mail: j.zwaan@espera.nl 
     website: www.espera.com 

 

Bijlage 

SE Special Edition Highlights 

 

Terminal met IP65 beschermingsklasse en SSD.  

Nieuw remsysteem  

Bijkomende luchtfilter.. 

 

Transportbandconstructie. 

 

Spatwaterdichte afscherming bovenprinter  

Spatwaterdichte bescherming van de onder printer 
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Bijkomende luchtfilter.. 

 

 

 

Transportbandconstructie. Door het nieuwe ontwerp kunnen de transportbanden en zelfs de hele 

transportbandconstructie zonder gereedschap snel en eenvoudig gewisseld worden. 

 

 

 

 



 

maandag 21 januari 2013 

 

 

Spatwaterdichte afscherming bovenprinter  

 

 

 

Spatwaterdichte bescherming van de onder printer 
 

 


