
Koenig & Bauer Coding Sverige AB

En enkel lösning 
  för utskrifter 
av "Växtpass"



Skriv ut dina växtpass 
    inline exempelvis på en kruka, 
ett lock eller en "infotag".

På vilket sett kan jag skriva ut ett 
växtpass? 

Typ av produkt och material avgör vilka 
skrivteknik som är lämpliga. 

Olika skrivtekniker har sina egna tillämp-
barhet som beror på din specifik produkt 
och situation. 

alphaJET iär lämplig för direkt utskrift 
på krukor eller ett tråg etc.

betaJET skrivaren är lämplig för bland annat 
att skriva ut texter och streckkoder , på 
kortongtråg  biljetter som finns i avsedd 
spelautomat facket kan flyttas, men också 
skriva ut direkt på kartong. 

Thermo Transfer Print är mycket lämpligt 
för tryck på olika filmer.

När vår matarlösningen udaFORMAXX 
används kan enkelt och snabbt ett växtpass 
kan skrivas ut offline på en plan produkter 
som exempelvis ett kort eller ovikt kapsel.

Hur ska ett växtpass se ut?

Ett fast format har ställts in med det 
följande fasta element:

• i det övre vänstra hörnet: EU-flaggan
(i färg eller svartvitt)

• i det övre högra hörnet: ordet
"Plant Passport / Plant Passport"

• "A" + botaniskt namn

• "B" + Medlemsstatens ISO-kod,
bindestreck, fytosanitär registrerings-
nummer (9 siffror)

• "C" + spårbarhetskod

• "D" + ISO-kod ursprungsland /
produktion, även om detta är Sverige!

Form och storlek kan variera. Välj själv 
storleken som passar din kruka och får en 
bra passform. De olika informationsfälten 
bokstäver A, B, C och D måste vara synliga 
och läsbara. Utgångspunkten är att det är 
läsbart med blotta ögat och att växtpasset 
är helt synlig med en bra överblick.  

Användarvänlig, enkelt och effektiv

• lätt att integrera på linjen
• optimalt pris / prestanda
• kompakt skrivarenhet i rostfritt stål IP65
• enkelt hanshavande med pekskärm
• låga driftskostnader
• växtpass som är godkänt av officiella myndigheter!



Texter och bilder får endast användas med 

tillstånd från Koenig & Bauer Coding GmbH. 

Bilder kan visa specialiserad utrustning som inte 

ingår i baspriset för systemet. Tillverkaren 

förbehåller sig rätten att göra tekniska och 

designmässiga ändringar.
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