
Brotherin sisaryritys Brother Industries (U.K.) Ltd otti 
tehokkaat TJ-tarratulostimet käyttöön heti, kun ne  
tulivat saataville. Tarratulostuksen avulla yritys  
sujuvoittaa toimintaansa ja lyhentää toimintakatkoja.  

Yhteenveto

Haaste

Luotettavan ja lujatekoisen  
tarratulostusratkaisun  
toimittaminen Brother Industries 
(U.K.) Ltd:n tehtaalle Walesin  
Wrexhamiin. 

Ratkaisu

Laadukas ja nopea Brother  
TJ-4121TN -tarratulostin, jossa on 
joustavat liitäntämahdollisuudet.  
Se on ihanteellinen valinta  
kiireiseen ja alati muuttuvaan  
tehdasympäristöön. 

Tulokset

Saumaton integrointi päivittäiseen 
työskentelyyn – ”äänetön toiminta” 
ja ihanteellinen tuottavuus yli  
1,25 miljoonaa tarraa vuodessa 
tulostavalle tehtaalle.

Brother Industries (U.K.) Ltd:n tehtaalla 
Walesin Wrexhamissa valmistetaan useita 
erilaisia tuotteita. Tuotantolinjoilla syntyy 
tuhansia muste- ja värikasetteja päivässä, 
ja kokoonpanolinjoilla kootaan tuhansia 
muotoon valettuja komponentteja. Yrityksen 
maailmanlaajuinen logistiikkatoiminta on 
täysin riippuvaista etikettitulostuksesta. 

Toimintakatkot voivat tulla erittäin kalliiksi. 
Koska yritys kuitenkin kuuluu samaan  
yritysperheeseen kuin Brother, sen oli 
helppo luottaa TJ-4121TN-tarratulostimen 
kykyyn täyttää tulostustarpeet. Vaativiakin 
käyttöolosuhteita kestävä tarratulostin oli 
luonnollinen valinta Brother Industriesille 
tukemaan yrityksen tuotantoa.

”TJ-tarratulostimien  
käyttöönotto  
tehtaallamme on ollut  
meille suuri harppaus 
eteenpäin. Tiedämme,  
että voimme luottaa  
Brotherin brändiin.”
Julian Cooper, Technical & Quality Manager, 
Brother Industries (U.K.) Ltd

TJ-sarjan tulostimet ovat saumattomasti  
integroitavissa, joten Brother Industries 
(U.K.) Ltd:n tiimi pystyi ottamaan ne  
nopeasti käyttöön.  
Responsiivinen ja intuitiivinen  
kosketusnäyttö, monipuoliset  
liitäntämahdollisuudet ja yleisimpien  
tulostuskielien tuki tarkoittivat, että  
tulostimet oli helppo integroida yrityksen 
tuotantojärjestelmiin.

TJ-tarratulostimet  
pitävät Brother  
Industries (U.K.) Ltd:n  
tuotannon käynnissä

Lujatekoinen tarratulostin Saumaton integrointi ja helposti 
omaksuttava käyttö



Laadukkaat tulosteet ovat välttämättömiä, 
jotta viivakoodien luettavuus säilyy,  
matkasivatpa tuotteet minne päin maailmaa 
tahansa.

TJ-tarratulostimen lämpötulostus ja 300 dpi 
tulostustarkkuus takaavat yhdenmukaisen 
ja hyvän laadun.  

Aivan yhtä tärkeää on nopeus.  
Tuotantolinjalla on saatava tasaisesti erilaisia 
tarroja, joten TJ-4121TN-tarratulostimen  
nopeus – jopa 178 mm sekunnissa  
– huolehtii tuotantolinjan toiminnasta.  
450 m pitkää lämpösiirtovärinauhaa ei  
tarvitse vaihtaa usein, mikä vähentää  
käyttökatkoja.

Brother Industries (U.K.) Ltd:n  
tuotantomäärät vaihtelevat kuukauden 
aikana, ja siksi tulostuskohteetkin vaihtuvat. 
TJ-4121TN-tarratulostin voidaan  
tarvittaessa siirtää ja yhdistää toiseen 
paikkaan, minkä jälkeen se on käyttövalmis 
lähes saman tien. 

Kun toimintakatkoja ei yksinkertaisesti saa 
esiintyä, TJ-sarjan tarratulostimet tarjoavat 
kiireisille teollisuusyrityksille saumattoman 
ratkaisun, joka huolehtii liiketoiminnan 
jatkuvuudesta taustalla. Brother Industries 
(U.K.) Ltd:n tiimille tulostimet ovat nyt kuin 
perheenjäseniä.

Kuten Julian Cooper, Technical & Quality  
Manager, Brother Industries (U.K.) Ltd, 
sanoo: ”TJ-tarratulostimia tuskin edes  
huomaa, ja juuri näin pitääkin olla.  
Saumatonta tulostusta. Kutsun sitä  
’äänettömäksi toiminnaksi’. Meidän  
toiminnassamme on voitava luottaa  
teknologiaan.”

Laadukas ja  
nopea tulostus

Helppokäyttöinen  
ja monipuolinen

Saumatonta tulostusta  
päivästä toiseen 

”TJ-tarratulostimia  
tuskin edes huomaa,  
ja juuri näin pitääkin 
olla.”

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



TJ-4121TN-tarratulostin 
teollisuuskäyttöön

Ota meihin yhteyttä:

Puhelin: 09 875 921 
Sähköposti: info@brother.fi  
Internet: brother.fi

• Tulostaa nopeasti 300 dpi resoluutiolla.

• Ammattikäyttöön suunniteltu 450 metrin  
värinauha kestää käytössä pitkään ja vähentää 
ja lyhentää käyttökatkoja.

• Tulostusnopeus jopa 178 mm/s (7 ips).

• Kattavat liitännät: USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, 
Ethernet ja mahdollisuus Wi-Fi-yhteyteen.

• Helppo integroida, tukee yleisimpiä  
tulostuskieliä (FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)).

Yli 100 vuotta innovaatioita ovat  
tehneet Brotherista globaalin  
ratkaisujen tarjoajan. Yrityksellä  
on toimintaa 44 maassa eri puolilla 
maailmaa. Brother on  
menestyksekkäästi mukauttanut  
toimintaansa muuttuvissa  
tilanteissa. 

Brotherin tuotteet ja palvelut  
tulostuksenhallintapalveluista  
tulostimiin ja skannereihin on  
suunniteltu lisäämään tehokkuutta, 
tuottavuutta ja yhteistyötä  
työpaikoilla.

Tietoa Brotherista


