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Drukarka etykiet BMP™21 

Nr artykułu Opis 

110889 Drukarka etykiet BMP™21 

110890 BMP™21 Walizka 

110891 BMP™21 Magnes 

110892 BMP™21 zestaw akcesoriów wielofunkcyjnych 

110416 BMP™21 Zasilacz UE 

710534 BMP21 zestaw elektryczny UE 

710540 BMP21 Zestaw TeleDatacom UE 

710537 BMP21 Zestaw bezpieczeństwa UE 

Po co tracić czas na tworzenie mało czytelnych etykiet, 

które nie chcą się przyklejać? Podręczna drukarka 

etykiet BMP™21 pozwala wyeliminować problem 

nieczytelności i zapewnia trwałość na długie lata. Dzięki 

solidnej budowie, szybkiemu wydrukowi oraz niewielkim 

rozmiarom drukarka BMP21 doskonale nadaje się do 

użytku w warunkach przemysłowych.  

Umożliwia szybkie i łatwe tworzenie etykiet do 

oznaczania kabli i przewodów, wtyków, gniazd, tablic 

rozdzielczych itp. Etykiety wykonane drukarką BMP™21 

cechuje dokładność i nieporównywalna jakość. Etykiety 

są przejrzyste i czytelne, co z kolei przyczynia się do 

zwiększenia bezpieczeństwa i lepszego oznaczenia 

miejsca pracy. 

 

 

Bogactwo funkcji – prostota obsługi 
 Druk termotransferowy 203 dpi, 
 Druk na wielu materiałach, m.in. samolaminujące 

etykiety i koszulki termokurczliwe PermaSleeve™, 
 Automatyczna serializacja danych oraz wbudowane 

grafiki i kody kreskowe, 
 Dostęp do 80 różnych symboli, w tym 48 ogólnych 

symboli identyfikacyjnych, 19 symboli elektrycznych i 
13 symboli telekomunikacyjnych, 

 Pamięć wewnętrzna do przechowywania, pobierania 
i usuwania plików etykiet, 

 Ergonomiczny, dwustronny przycisk obcinaka - 
etykieta nie spada z drukarki zaraz po obcięciu, ale 
czeka do momentu jej pobrania, 

 Menu w sześciu językach (angielski, hiszpański, 
niemiecki, francuski, portugalski, holenderski),  

 Polskie znaki specjalne dostępne z klawiszem 
funkcyjnym 

 Kody kreskowe (Kod 39 i 128), 
 Technologia Smart Cell – automatyczne 

rozpoznawanie rodzaju i rozmiaru etykiet 
 Automatyczne skalowanie czcionki, 
 Liczne akcesoria (magnes, podstawka, klips, pasek, 

lampka, walizka), 
 Duży, podświetlany  wyświetlacz LCD (3 wiersze 

tekstowe, 1 wiersz ikon), 
 Obcinak obsługiwany lewą lub prawą ręką, 
 Magnes do mocowania + pasek umożliwiający 

obsługę jedną ręką, (opcja) 
 Wbudowana latarka, jako opcja wyposażenia 
 

 

 

 

 
 

Najwyższa jakość – trwałe etykiety 
 Etykiety przywierają i utrzymują się na każdej 

powierzchni – gładkiej, chropowatej, 
zakrzywionej, a nawet w skrajnych 
temperaturach, 

 Wyraźne, dokładne oznaczenia za każdym 
razem, 

 Wiele rodzajów etykiet do wszystkich 
zastosowań – do oznaczania kabli i przewodów,  
wtyków, gniazd, tablic rozdzielczych itp  

 W razie stosowania na zewnątrz budynków w 
ekstremalnych warunkach atmosferycznych 
etykiety wytrzymują do 5 lat. 
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PRZEWODNIK DOBORU MATERIAŁÓW  

Podręczna drukarka BMP™21 umożliwia stosowanie wielu materiałów do różnych zastosowań. 

 
Typ materiału 

 
              Zastosowanie 

    
Płaska, gładka 
powierzchnia 

Gładka i chropowata 
powierzchnia 

Duża, zakrzywiona 
powierzchnia Kable i przewody 

Samolaminujące winylowe     

Koszulki termokurczliwe PermaSleeve™     

Tkanina nylonowa     

Winyl do oznaczeń w budynku/na zewnątrz     

Etykiety poliestrowe     

 

 

 
 

 
 

Samolaminujące winylowe (B-427) 

■ Samogasnące 
■ Bardzo dobra odporność na wodę i oleje 
■ Bardzo dobra odporność na ścieranie 

Nr artykułu Wymiary (mm) Kolor 

M21-750-427  19,05 x 4,26 (ciągłe) Czarny na białym 

M21-1000-427 25,40 x 4,26 (ciągłe) Czarny na białym 

M21-1250-427 30,48 x 4,26 (ciągłe) Czarny na białym 

M21-1500-427 38,10 x 4,26 (ciągłe) Czarny na białym 

   

 
 

Tkanina nylonowa (B-499) 

IDEALNE DO:  
■  Kabli i przewodów  ■  Gniazd i wtyków  
■ Tablic rozdzielczych ■ Płyt czołowych 

Nr artykułu Wymiary (mm) Kolor 

M21-375-499 9,53 x 4,80 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-500-499 12,70 x 4,80 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-750-499 19,05 x 4,80 m (ciągłe) Czarny na białym 

   

  
Znaczniki kostek zaciskowych (B-499) 

Nr artykułu Wymiary (mm) Kolor 

M21-375-499-TB  9,53 x 4,80 m (ciągłe)  Czarny na białym  

M21-500-499-TB 12,70 x 4,80 m (ciągłe) Czarny na białym 

 
 

 
Poliester 
(B-423, B-430, B-461 i B-488) 

IDEALNE DO:   
■  Części    ■ Regałów i pojemników 

Nr artykułu Wymiary (mm) Kolor 

M21-375-423 9,53 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-500-423 12,70 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-750-423 19,05 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-375-430 9,53 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na bezbarwnym tle 

M21-500-430 12,70 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na bezbarwnym tle 

M21-750-430 19,05 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na bezbarwnym tle 

M21-375-461 9,53 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na bezbarwnym tle 

M21-500-461 12,70 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na bezbarwnym tle 

M21-750-461 19,05 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na bezbarwnym tle 

M21-375-488 9,53 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-500-488 12,70 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-750-488 19,05 x 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

 

 
Oznaczenia kabli PermaSleeve™ (B-342) 

■ Termokurczliwe 
■ Samogasnące 
■ Spełniają wymagania MIL-M-81531; MIL-
STD-202F; metody 215 i UL 224 

Nr artykułu Wymiary (mm) Kolor 

M21-125-C-342 5,97 x 2,13 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-187-C-342 8,51 x 2,13 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-250-C-342 11,15 x 2,13 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-375-C-342 16,38 x 2,13 m (ciągłe) Czarny na białym 

 
 
 
Winyl do oznaczeń w budynku/na 
zewnątrz (B-595) 

■ Przylepne do nieregularnej, zakrzywionej 
lub chropowatej powierzchni 
■ Wytrzymałe na smar, olej i większość 
chemikaliów przemysłowych 
■ Średnia trwałość na zewnątrz 5 lat w 
temperaturach -40°C do 82°C 
IDEALNE DO:    
■ Rur                                       ■ Narzędzi 
■ Okrągłych pojemników         ■ Kontenerów 
■ Przyrządów                          ■ Części  
■ Zaokrąglonych powierzchni ■ Paneli  
 

 

Nr artykułu Wymiary (mm) Kolor 

M21-375-595-WT 9,53 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-500-595-WT 12,70 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-750-595-WT 19,05 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na białym 

M21-375-595-YL 9,53 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na żółtym 

M21-500-595-YL 12,70 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na żółtym 

M21-750-595-YL 19,05 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na żółtym 

M21-375-595-BL 9,53 X 6,40 m (ciągłe) Biały na niebieskim 

M21-500-595-BL 12,70 X 6,40 m (ciągłe) Biały na niebieskim 

M21-750-595-BL 19,05 X 6,40 m (ciągłe) Biały na niebieskim 

M21-375-595-GN 9,53 X 6,40 m (ciągłe) Biały na zielonym 

M21-500-595-GN 12,70 X 6,40 m (ciągłe) Biały na zielonym 

M21-750-595-GN 19,05 X 6,40 m (ciągłe) Biały na zielonym 

M21-375-595-OR 9,53 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na pomarańczowym 

M21-500-595-OR 12,70 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na pomarańczowym 

M21-750-595-OR 19,05 X 6,40 m (ciągłe) Czarny na pomarańczowym 

M21-375-595-RD 9,53 X 6,40 m (ciągłe) Biały na czerwonym 

M21-500-595-RD 12,70 X 6,40 m (ciągłe) Biały na czerwonym 

M21-750-595-RD 19,05 X 6,40 m (ciągłe) Biały na czerwonym 
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