
Hos Brother Industries ( U.K. ) Ltd. fik man hurtigt  
implementeret den industrielle labelprinter, TJ-4121TN, 
så snart den blev tilgængelig. TJ-4121TN leverer nu 
driftssikkert labelprint, der er med til at strømline  
arbejdet og minimere nedetiden.  

Overblik

Udfordringen

Finde en robust og pålidelig label-
printer til Brother Industries ( U.K. ) 
Ltd’s fabrik i Wrexham, Wales.  

Løsningen

TJ-4121TN – Brothers labelprinter 
med høj printhastighed og høj 
printkvalitet samt fleksible tilslut-
ningsmuligheder. Det perfekte valg 
til et travlt, omskifteligt fabriksmiljø.

 
Resultatet

Problemfri integration i den daglige 
produktion – lydsvage labelprin-
tere med optimal produktivitet til 
udskrivning af fabrikkens over  
1,25 millioner labels årligt.

Brother Industries ( U.K. ) Ltd fremstiller  
et bredt udvalg af produkter på fabrikken  
i Wrexham, Wales. Med produktionslinjer,  
der dagligt fremstiller tusindvis af blæk-
patroner og tonere samt samler tusindvis 
af støbte plastkomponenter, er fabrikken 
afhængig af label-teknologi til deres globale 
logistik. 

Al nedetid kan blive en dyr affære for fabrik-
ken, og det var derfor vigtigt, at labelprinte-
ren kunne opfylde behovet. TJ-4121TN er 
robust og er designet til at kunne arbejde i 
krævende miljøer, så valget var let, da man 
skulle finde en labelprinter, der kunne leve 
op til forventningerne og imødekomme de 
daglige produktionskrav.

“Introduktionen af  
TJ-serien på fabrikken  
har været et stort skridt 
fremad for os, og vi  
ved, at vi kan stole  
på Brother-brandet.”
Julian Cooper, Technical & Quality Manager, 
Brother Industries ( U.K. ) Ltd 

TJ-serien har problemfri integration,  
så produktionsteamet hos Brother  
Industries ( U.K. ) Ltd var fuldt kørende  
med det samme.

Printerens responsive og intuitive farve-
touchdisplay, en bred vifte af tilslutnings- 
muligheder og understøttelse af alle almin-
delige printerkommandosprog banede  
vejen for hurtig opsætning og integration 
med fabrikkens eksisterende produktions-
system.

TJ-labelprinteren  
bidrager til en problemfri 
produktion hos Brother 
Industries ( U.K. ) Ltd.

En robust løsning til labelprint Problemfri integration  
med kort indlæringskurve



Høj printkvalitet er vigtig for at sikre,  
at virksomhedens stregkodelabels er læs-
bare, uanset hvor på deres globale rejse,  
de måtte ende.

TJ-4121TN har et termisk printhoved med 
en opløsning på 300 dpi. Det sikrer en 
konstant høj printkvalitet.  

Printhastigheden er også vigtig. Produk- 
tionslinjen er afhængig af en lind strøm  
af labels i forskellige størrelser, så TJ-label-
printerens høje printhastighed – på op til 
178 mm i sekundet – sikrer, at produk- 
tionen kører problemfrit. Printeren har høj 
kapacitet med 450 meter lange termo 
transfer-farvebånd, hvilket betyder mindre 
nedetid og færre udskiftninger.

Produktionsvolumen hos Brother  
Industries Ltd kan variere i løbet af en  
måned, så labelprinterne flyttes ofte rundt.  
Alle kan nemt flytte TJ-4121TN og tilslutte 
den et andet sted, og man kan være sikker 
på, at den er klar og oppe at køre i løbet  
af ganske få sekunder. 

Når nedetid ikke er acceptabelt, sikrer 
TJ-serien travle industrivirksomheder en 
problemfri printerløsning, støt og roligt.  
For produktionstemaet hos Brother  
Industries ( U.K. ) Ltd er printerløsningen  
nu blevet “en del af familien”.

Som Julian Cooper, Technical & Quality  
Manager hos Brother Industries ( U.K. ) Ltd 
siger: “Vi bemærker næsten ikke TJ-label-
printerne, og det er præcis, hvad vi ønsker: 
Problemfrit print af labels. Jeg kalder dem 
vores ‘lydløse hjælpere’. Som virksomhed 
er vi totalt afhængige af pålidelig teknologi.”

Høj printhastighed  
og høj printkvalitet

Brugervenlig og fleksibel Problemfri print af labels,  
dag ind og dag ud 
 

“Vi bemærker næsten 
ikke TJ-labelprinterne,  
og det er præcis  
sådan, vi gerne vi  
gerne vil have det.”

Julian Cooper, Technical & Quality Manager, 
Brother Industries ( U.K. ) Ltd 



TJ-4121TN,  
industriel labelprinter

Kontakt os:
Yderligere information kan fås  
ved at kontakte Brother på: 

Tlf.: +45 43 31 31 31 
E-mail: info@brother.dk  
Website: brother.dk

• Høje printhastigheder med termisk printhoved 
og 300 dpi opløsning.

• Stor kapacitet med 450 meter lange termo 
transfer-farvebånd, hvilket betyder færre  
udskiftninger og mindre nedetid.

• Høj printhastighed på op til 178 mm/sek. ( 7 ips ).

• Forskellige tilslutningsmuligheder: USB, USB-
vært, seriel, kablet tilslutning og wi-fi ( tilbehør ).

• Let at integrere, understøtter alle almindelige 
printerkommandosprog ( FBPL-EZD  
( EPL2, ZPL II, DPL ) ).

Der ligger mere end 100 års inno-
vation bag Brothers nuværende 
position som global udbyder af 
forretningsløsninger. Virksomheden 
er nu repræsenteret i 44 lande over 
hele verden. Brother tilpasser sig 
løbende for at kunne begå sig på  
et marked i konstant forandring. 

Brothers produkter og service- 
ydelser, der omfatter alt fra MPS- 
løsninger til printere og scannere, 
er designet til at øge effektiviteten, 
forbedre produktiviteten og fremme 
samarbejdet på arbejdspladsen.

Om Brother


