
RJ-serien mobila skrivare –
behov av snabbhet

Det senaste tillskottet bland mobila skrivare 
från Brother erbjuder thermoutskrifter av hög 
kvalitet i upp till 118 mm breda (eller mindre) 
kvitton eller etiketter. Utskriftshastigheten är 
imponerande snabb och maskinens robusta 
natur gör att RJ-serien uppfyller kraven för 
många olika användningsområden inom speciella 
nischmarknader. Med anslutning via Bluetooth, 
trådlöst eller USB, är det möjligt för rörlig personal 
att skriva ut på plats eller på fältet.

•  Upp till 118 mm kvitto och etikettutskrifter i en robust design  
(IP54 certifiering)

• Hög utskriftshastighet – 127 mm per sekund
• Direkt thermoteknik – inget bläck eller toner behövs
• USB, seriell, Bluetooth och trådlös nätverksanslutning
• Stort utbud av tillbehör – Magnetkortsläsare, fordonsfäste,  
   4-fack batteriladdare och mycket mer



Försäljning på fältet
Genom att införa RJ skrivaren som en mobil utskriftslösning så 
kan personal på fältet dra nytta av den på flera olika sätt. Förbättra 
kundnöjdheten genom att skriva ut kvitton och fakturor på plats.  
Snabbare utskrifter kan leda till ökad produktivitet med flera transaktioner 
under en dag. Undvik fel och förseningar genom att ge kunden ett kvitto  
på utfört arbete på plats.      

Användningsområden:

• Kvitton och fakturor   • Arbetsorder
• Kostnadsförslag   • Sammanställningar
• Redogörelse av utfört arbete  • Service/underhållsrapporter

Användningsområden 

Polis, väktare och räddningstjänst  
Brothers mobila skrivare i RJ-serien kan bidra till öka effektiviteten genom 
att personal inom rättsväsendet och räddningspersonal kan rapportera och 
dokumentera incidenter mer korrekt och effektivt direkt på plats. Med sin 
robusta konstruktion, höga utskriftshastighet och tillförlitlighet, erbjuder RJ 
mobila skrivare en kombination av prestanda och funktioner som är till fördel 
för tjänstemän som skriver ut rapporter, böter eller andra bekräftelser som 
kanske skall signeras m.m.      

Användningsområden:

• Parkeringsböter  • Olycks/brottsplatsrapporter
• Händelserapporter/böter • Utryckningsinstruktioner

Tillverkning / lager  
Effektiv tillverkning och lagerverksamhet är avgörande för många företags 
framgång. Personalens produktivitet och strukturen av affärsprocesser är 
viktiga delar för att uppnå denna effektivitet. Med trådlösa RJ mobila  
skrivare erbjuds användaren möjlighet att skriva ut streckkodsetiketter  
nästan överallt. Detta sparar tid från att få dom från en central skrivare, 
samtidigt minskas risken för fel orsakade av felaktig märkning.      

Användningsområden:

• Kvalitetskontroll      • Fraktsedlar
• Märkning av pallar och hyllor  • Lagerinventering

Logistik / leveranser  
Då t.ex. livsmedelsföretag och bryggerier letar efter sätt att öka intäkterna, 
lönsamheten och kundtillfredställelse är ett område de fokuserar på den 
mobila arbetsstyrkan. Anpassad programvara har hjälpt till att automatisera 
många av de manuella arbetsmoment som rutinmässigt utförs varje dag. 
Men om programvaran inte stöder möjligheten att skriva ut din viktiga 
kundinformation på plats, kan all nytta med systemet inte uppnås. RJ 
ger mobil personal eller medarbetare ute på fältet möjlighet att bekräfta 
och genomföra transaktioner på plats och ger kunderna dokument med 
professionellt utseende.      

Användningsområden:

• Beställningar och bekräftelser  • Kundfakturor
• Returgodskvitto och etiketter  • Leveranskvitton



RJ-serien

Den nya RJ-serien kompletterar Brothers befintliga sortiment av mobila skrivare, som omfattar den populära PJ600 serien 

(kompakt A4 thermoskrivare) och den mycket kompakta och smidiga MW serien (thermoskrivare för A6 & A7-format). Med 

det växande behovet att kunna arbeta mer mobilt, kan Brother nu erbjuda ett komplett produktsortiment för att hantera ett 

brett användningsområde som kräver rullar upp till 118 mm, lösark och full A4-sida i många olika arbetsmiljöer.

RJ-serien använder som andra mobila skrivare från Brother direkt thermoteknik, vilket ger flera fördelar, inklusive hög 

driftsäkerhet och låga underhållskostnader tack vare färre rörliga delar och inget förbrukningsmaterial såsom toner eller 

bläck att byta.   

Med en hög utskriftshastighet (5 ips) kan RJ-serien ge den ultimata lösningen som uppfyller och överträffar marknadens 

förväntningar, där effektivitet för användare på fältet är av största vikt. Det kan innebära mer effektiv tid, högre produktivitet 

och fler nöjda kunder. 

Modell RJ-serien PJ-serien MW-serien

Media
Upp till 118 mm kvitto 

och etikettutskrifter
Helsida i A4

Lösa ark i A6 eller  
A7-format

Matning
Rullar i fortlöpande 

längd
Rullar eller lösa ark

Automatisk lösblads-
matning

Bluetooth Ja Ja Ja

Wifi Ja Nej Nej

IP54 Ja Nej Nej

Utskriftshastighet 5ips 6ppm 3 ppm(A6) 4 ppm(A7)

Allmänna utskriftstillämpningar Bärbar, i fordon På plats, i fordon
Bärbar, på plats, i  

fordon



Utformad för mångsidighet

Den nya RJ-serien har utformats efter att ha lyssnat noga till behoven hos slutanvändare, dessutom har det lagts till fler 

innovativa funktioner i produkten för att kunna möta nya krav som kommer att finnas inom vissa områden. Ett brett utbud av 

tillbehör tillsammans med en utskriftskapacitet på Upp till 118 mm på kvitton och etiketter uppfyller de flesta kraven för de 

olika specialla nishföretag som är i behov av detta... En maskin som passar alla!!

Lätt, kompakt och ergonomisk design, gör att skrivarna i RJ-serien passar på platser där utrymmet är begränsat, tillbehör 

finns tillgängliga för montering i ett fordon eller bärbar användning på fältet. 

USB, seriell, Bluetooth eller 
trådlös nätverksanslutning.

Använd tillbehöret 
magnetkortläsare 
för bearbetning av 
kreditkortstransaktioner.

Pålitlig direkt thermoteknik, 
använder färre rörliga 
delar vilket resulterar i 
lägre underhålls - och 
driftskostnader.Axelrem eller bälteshållare 

är praktiskt vid utskrift  
på fältet.

Val av strömförsörjning 
inklusive uppladdningsbart 
batteri, nätadapter eller 
bilmonteringssats.

Mångsidig - skriver ut upp till 
118 mm breda etiketter och 
kvitton.



En robust lösning 
Mobil IT-utrustning klassas enligt internationella standarder för kapslingskydd (IP). IP-koderna klassificerar grader av 
skydd mot damm, vatten och stötar. IP54 innebär att utrustningen kommer att fungera i dammiga förhållanden och 
kan stå emot vattenstänk. Utöver ovanstående har maskinen genomgått ett falltest från 1,8 meter för att ge extra 
trovärdighet i tålighet och tillförlitlighet. 

Vid många mobila användningsområden kan skrivaren utsättas för ett flertal  
externa faktorer som kan påverka utskrifterna eller orsaka skada. Att RJ är  
IP54- certifierad ger extra säkerhet vid användning utomhus vid fuktiga miljöer  
eller kanske inne i ett dammigt lager.  Tillbehör för Brother RJ kan också erbjuda  
extra skydd.

Den thermiska utskriftstekniken bidrar till pålitligheten av RJ-serien. Många  
undersökningar och feedback från branschfolk visar på att thermoutskrifter är  
den enda lösningen för mobil användning eftersom de är mindre känsliga för  
varierande temperaturer och luftfuktighet än bläckstråleteknik. Skrivarna läcker  
heller inte bläck ifall de placeras i olika vinklar.

Programvarustöd och funktioner - RJ-serien 

Brother erbjuder de nödvändiga verktygen som programutvecklarna kräver för att integrera skrivare i sina mobila 
applikationer. Skrivardrivrutiner är tillgängliga för Windows och programutvecklingskit (SDK) finns att tillgå för att 
utveckla applikationer för t.ex. Windows Mobile.

•  Mall läge - enkelt för utvecklare att designa ett dokument på en PC,  
inklusive logotyper och streckkoder för att sedan ladda ner i skrivaren.

•  Enkla kommandon kan sedan kalla på dokumentmallen där man lägger till  
variable information innan utskrift - detta ger en tidsbesparande lösning.

•  Bluetooth BIP-protokoll, ger stöd för att ladda ner och skriva ut 
JPEG-filer.

•  Brother ESC/P kommandostöd erbjuder kompatibilitet med en  
mängd av olika system och plattformar.

•  BPL (ZPL emulering) låter befintliga applikationer, skrivna för  
etikett/kvitto skrivare att arbeta med RJ-enheten utan extra  
utvecklingskostnader.



*1 Angivna värden beror på driftsmiljö. “Brother standard miljö” baseras på anslutning via USB med fulladdat nytt batteri vid 23 grader C.
(7% täckning - 100 mm X 150 mm)

RJ Serien Specifikationer

Anpassa skrivaren efter dina krav

RJ skrivarna levereras med CD-skiva, bruksanvisning och bälteshållare. Med tanke på att alla utskriftstillämpningar är olika 

har kunderna möjlighet att endast beställa de tillbehör som krävs för deras speciella krav och därmed hålla kostnaderna nere.

RJ-3050 RJ-3150 RJ-4030 RJ-4040

Utskrift

Utskriftsupplösning 203 x 200 dpi

Utskriftsteknik Direkt thermoteknik

Utskriftshastighet Max 127 mm/sek (i Brother standard miljö *1)

Metod för pappersmatning Rullmatning

Max skrivbar bredd 72mm 104mm

Max utskriftslängd 1 meter 3 meter

Rullbredd – max/min 80mm / 25mm 118mm / 51mm

Max rulldiameter 66mm 58mm

Allmänt

Mått (b x h x d) 113 mm x 80 mm 
x 186 mm

118 mm x 82 mm 
x 189 mm

162 mm x 77 mm x 176 mm

Vikt 610 g 680 g 610 g

Batteri Laddningsbart Li-ion batteri

Gränssnitt

USB Standard Standard Standard Standard

Seriell n/a n/a Standard Standard

Bluetooth (Ver. 2.0 + EDR) Standard Standard Standard n/a

WiFi (802.11 b/g/n) Standard Standard n/a Standard

Programstöd

Windows OS http://support.brother.com för senaste uppdatering

SDKs Android 2.3 eller senare
IOS 5 eller senare

Windows CE 5.0 eller senare
Windows Mobile 5 eller senare

Android 2.2 eller senare

Supportade kommandon P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P

Emulering ZPL II® / CPCL ZPL II®

Minne

RAM 32MB

Flash 32MB 16MB

Miljöförhållanden

Täthetscertifiering IP54

Falltest 1.2m 1.8m 1.8m 1.8m

Förpackningens innehåll

Följande ingår RJ-skrivare
Bälteshållare
Li-ion batteri

RJ-skrivare
Bälteshållare

RJ-3050 RJ-3150 RJ-4030 RJ-4040

127 mm/sek utskriftshastighet ✓ ✓ ✓ ✓

203 x 200 dpi utskriftsupplösning ✓ ✓ ✓ ✓

Etikettavskalare ✓

LED statusindikatorer ✓ ✓ ✓

LCD färgdisplay ✓

Max rullbredd 80mm 80mm 118mm 118mm

IP54 certifiering ✓ ✓ ✓ ✓

Falltest 1.2m 1.8m 1.8m 1.8m

USB gränssnitt ✓ ✓ ✓ ✓

Seriellt gränssnitt ✓ ✓

Bluetooth gränssnitt ✓ ✓ ✓

WiFi gränssnitt ✓ ✓ ✓

Tillbehör

Laddningsbart Li-ion batteri PA-BT-001-B PA-BT-001-A PA-BT-4000LI

Strömadapter (EU) PA-AD-600EU

Strömadapter (UK) PA-AD-600UK

12v biladapter (cigarettändaruttag) PA-CD-600CG

12v biladapter (fast anslutning) PA-CD-600WR

4 facks batteriladdare PA-4BC-4000

1 fack batteriladdare PA-BC-001

Bilmonteringssats PA-CR-001 PA-CM-4000

Väska PA-WC-4000

Axelrem PA-SS-4000

Magnetkortläsare PA-MCR-4000

Papper

Kvittorulle RD-P08E5 (76 mm bred) RD-M01E5 (102 mm bred)

Etikettrulle RD-P09E1 (76 mm bred) RD-M03E1 (102 mm bred)



Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-734 12 00  
Fax: 031-734 12 50
E-post: info@brother.se 
Hemsida: www.brother.se


