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Full colour pictogrammen en 
labels met maximale impact
Met de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter kunt u full colour pictogrammen en labels 
voor binnengebruik creëren wanneer u wil. Daarmee kunt u belangrijke veiligheids- en 
lean-informatie aanbrengen, precies waar werknemers die nodig hebben. 
Met de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter kunt u gemakkelijk full colour labels en pictogrammen 
creëren om veiligheidsinformatie, procedures, facility-identificatie en andere informatie te 
communiceren die ongevallen op de werkplek helpt voorkomen en de productiviteit helpt 
verhogen.

Minder ongevallen

Maak uw werkplek veiliger door potentiële risico’s op te sporen en 
er voor te waarschuwen precies waar ze zich kunnen voordoen. 
Voorkom dure ongevallen met gepersonaliseerde, conforme 
pictogrammen. Belangrijker nog, stuur uw werknemers elke 
dag veilig naar huis met behulp van de juiste pictogrammen, 
leidingmerkers en veiligheidsinformatie op de juiste plaats. 
Met de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter kunt u gevaren 
onmiddellijk identificeren met behulp van veiligheidspictogrammen, 
CLP/GHS-labels, Lockout/Tagout-tags, vlambooglabels, visuele 
markeringen voor brandveiligheid of labels voor machinegevaren.

Meer productiviteit

Gebruik de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter om standaard 
werkprocedures en regels voor afvalverwerking te printen. Print 
instructies voor machinegebruik en breng ze aan op de machines 
om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen. Identificeer 
wandelzones, gevarenzones, afdelingen en opslagplaatsen met 
duidelijke pictogrammen in full colour, zodat nieuwe werknemers 
en externe partners snel hun weg vinden. Communiceer 
informatie over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, 
brandbestrijding en evacuatie.



Veelzijdigheid in applicaties
Kies het gewenste materiaal in vinyl of polyester van 55,00 tot 203,20 mm breed en print de 
pictogrammen en labels die u nodig hebt in uw bedrijf. De onderstaande voorbeelden laten zien wat 
er allemaal mogelijk is met de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter.

Accessoires

Printer

Lean/5SEvacuatieroutes

CLP/GHS Leidingmarkering

Bedrijfssignalisatie

Veiligheidssignalisatie

Printer, accessoires en labels

Inktcartridges

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving
J5000-EU 148792 BradyJet J5000-kleurenlabelprinter – EU
J5000-UK 148791 BradyJet J5000-kleurenlabelprinter – UK
J5000-US 148704 BradyJet J5000-kleurenlabelprinter – US

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving
J50-CUTTER 148768 J5000-vervangsnijmes
J50-PAD 148769 J5000-vervangstempelkussens
J50-PH 148770 J5000-vervangprintkop

Bestelreferentie Artikelnummer Kleur Omschrijving
J50-CMYK 148765 Cyaan, Magenta, Geel, Zwart Inktcartridge multi-pack voor J5000-printer
J50-CY 148763 Cyan Inktcartridge - cyaan voor J5000-printer
J50-MA 148762 Magenta Inktcartridge - magenta voor J5000-printer
J50-YL 148764 Geel Inktcartridge - geel voor J5000-printer
J50-BK 148766 Zwart Inktcartridge - zwart voor J5000-printer



Specificaties

Labels

Specificaties
Printresolutie Tot 4800 dpi
Printtechnologie Inkjet
Kleurmogelijkheden Meerkleurig,  Eenkleurig
Continue vs. gestanste (die-cut) 
labels

Continue tape & gestanste labels

Max. Labelbreedte 209,55 mm
Max. printbreedte 203,2 mm
Max. Printlengte 609,6 mm
Snijmes Automatisch snijmes - tussen labels of aan einde van printopdracht
Printsnelheid 152,4 (mm/sec)
PC-aansluiting Ja

Softwarecompatibiliteit 
Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor software-
programma’s van derden

Aansluitmogelijkheden USB, Wifi, Ethernet

Fysieke eigenschappen
Diepte x Hoogte x Breedte 521 mm x 259 mm x 495 mm
Gewicht 20,4 kg
Scherm Kleuren-lcd-scherm
Werkingstemperatuur 15°C-32°C

Goedkeuringen/conformiteit

VS: UL, FCC Klasse A – Canada: cUL, IC/ISED – Europese Unie: 
CE-markering; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMCD, 2011/65/EU, 
2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED – Australië/Nieuw-Zeeland: RCM 
– Japan: MIC

Garantie 1 jaar

Diagram Bestelreferentie
Artikel-
nummer Kleur Breedte A

Hoogte/
Lengte B

Labels 
per rol

Polyester voor inkjetprint
J50C-2250-2569 148665 Wit 57 mm 30 m 1
J50C-4000-2569 148658 Wit 101 mm 30 m 1
J50C-6000-2569 148652 Wit 152 mm 30 m 1
J50C-8000-2569 148655 Wit 203 mm 30 m 1
J50-260-2569 148662 Wit 55 mm 85 mm 340
J50-261-2569 148661 Wit 75 mm 110 mm 270
J50-262-2569 148654 Wit 105 mm 155 mm 200
J50-267-2569 148668 Wit 155 mm 210 mm 120
J50-265-2569 148667 Wit 178 mm 254 mm 100

Vinyl voor inkjetprint
J50C-2250-2595 148656 Wit 57 mm 30 m 1
J50C-4000-2595 148653 Wit 101 mm 30 m 1
J50C-6000-2595 148666 Wit 152 mm 30 m 1
J50C-8000-2595 148663 Wit 203 mm 30 m 1
J50-260-2595 148657 Wit 55 mm 85 mm 340
J50-261-2595 148660 Wit 75 mm 110 mm 270
J50-262-2595 148651 Wit 105 mm 155 mm 200
J50-267-2595 148664 Wit 155 mm 210 mm 120
J50-265-2595 148659 Wit 178 mm 254 mm 100



Snel duurzame pictogrammen 
en labels in full colour printen
De BradyJet J5000-kleurenlabelprinter print snel veiligheids- en lean-pictogrammen, 
logo’s en afbeeldingen in full colour met fotokwaliteit op duurzame materialen.

Full colour

Veiligheidsboodschappen in full colour 
en hoge resolutie zijn bijzonder geschikt 
om aandacht te trekken. Zo kunnen 
veiligheidspictogrammen en leidingmerkers 
werknemers waarschuwen voor potentiële 
gevaren en helpen lean-labels om efficiënte 
beslissingen te nemen op de werkvloer. De 
BradyJet J5000-kleurenlabelprinter is een 
inkjetprinter waarmee u pictogrammen 
en labels in eender welke kleur kunt 
printen.

Snel

Print pictogrammen en labels in full colour in één printgang met een topsnelheid van 150 mm 
per seconde. Een zelfklevend veiligheidspictogram van 203,20 mm in vinyl of polyester kan 
dus vrijwel meteen worden geprint. Dat maakt van de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter 
een perfect toestel voor elk bedrijf om snel indoor veiligheidspictogrammen, lean-labels of 
leidingmerkers in full colour en met hoge resolutie te maken.

duurzaaM

De BradyJet J5000-kleurenlabelprinter 
is geschikt om te printen op Brady’s 
duurzame B-2595 vinyl en B-2569 
polyester. Deze materialen hebben een 
toplaag die de kleuren versterkt, het 
uitzicht van het label/pictogram 
verbetert, en de gedrukte tekst 
beschermt tegen vuil. Uit tests is 
gebleken dat de materialen bestand zijn 
tegen vloeistoffen, alcohol en chemicaliën. 
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen van 55,00 tot 203,20 mm 
breed en perfect geschikt voor indoor 
veiligheidspictogrammen, lean-labels 
en leidingmerkers.



Gemakkelijk pictogrammen en 
labels ontwerpen
Ontwerp zelf de pictogrammen en labels die u nodig hebt met een selectie apps uit Brady 
Workstation. Download het Brady Workstation app-platform via workstation.bradyid.com 
en selecteer uit een ruim gamma gratis of betalende apps om pictogrammen en labels te 
ontwerpen.

Beschikbare apps voor gebruik met de BradyJet J5000-kleurenlabelprinter:

• Aangepaste ontwerper App: ontwerp alles wat u maar wilt met deze gratis
app. Begin vanaf nul en maak een label of pictogram dat aan uw specifieke
noden voldoet. Voeg barcodes of QR-codes toe, importeer gegevens uit
Excel en nog zoveel meer!

1. Download Brady Workstation
op workstation.bradyid.com

download brady workStation in drie Stappen:

Ga naar workstation.bradyid.com om het app-platform te downloaden en kies de Aangepaste ontwerper 
App, de CLP/GHS-labels App of een van de andere apps die nog gepland zijn voor de BradyJet. 

2. Voeg de gewenste apps
toe in Brady Workstation

3. Bespaar tijd door snel labels te
ontwerpen en te printen!
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• CLP/GHS-labels App: CLP/GHS-labels maken was nog nooit zo eenvoudig.
U hoeft de gegevens van het veiligheidsinformatieblad (VIB) slechts eenmaal in
te voeren via een eenvoudige vervolgkeuzelijst en tekstinvoer, en u kunt op elk
moment alle soorten CLP/GHS-labels creëren en printen.

• Nieuwe apps komen eraan. Kijk regelmatig op workstation.bradyid.com!
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