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Voor al uw mailroom toepassingen...
Astro is de meest gereputeerde Amerikaanse 
constructeur van machines voor mailroom 
toepassingen.

Met een uitgebreid gamma van inkjet 
adressenprinters, feeders, transportbanden en 
automatische tabbing- en labelingmachines, 
biedt Astro een kwalitatieve, snelle en 
economische oplossing voor elke mailing.

Mailingsoftware op maat

Problemen met mail-merges, onoverzichtelijke databases, moeilijke adresopmaak ,… 
dit alles behoort tot het verleden dankzij de gebruiksvriendelijke mailingsoftware 
van Flexmail.  
Dit pakket bestaat uit 2 delen:  in het tabblad ‘gegevensblad’ importeert u eender 
welke database of spreadsheet.  In deze overzichtelijke tabel kan u sorteren, 
zoeken op naam of gegevensbestanden toevoegen, … kortom, alle verrichtingen 
uitvoeren om uw database up-to-date te houden. 
In het tabblad ‘opmaak’, maakt u vliegensvlug een duidelijke lay-out van uw te 
printen mailings, volgens het type adresprinter dat u gebruikt.  Ook barcodes en 
afbeeldingen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd. 

Flexmail zorgt ervoor dat uw adres- bestanden vlot en foutloos worden afgeprint. 

Opvangbak
Voor een optimale opvang van uw documenten kan deze opvangbak worden aangekocht. Hij is zowel in de hoogte, als 
in de breedte en lengte verstelbaar.

Transportband
Ook voor de doorvoer en opvang van uw documenten kan u bij Astro 
terecht. U heeft de keuze uit een breed gamma van conyors en bases, 
afhankelijk van de lengte en doorvoersnelheid. Indien nodig kunnen zij 
worden voorzien van een sterke infraroodlamp van1.500 W voor extra 
droging

Opties

Imprint enveloppen systeem
Digitaal printen van enveloppen en kaarten.
Enkele kenmerken en voordelen:

• 4 kleurendruk op omslagen nu ook betaalbaar voor kleinere oplages
• Rechtstreeks personaliseren op de omslag
• Continu bijladen voor optimale productiviteit
• Tot meer dan 30 omslagen per minuut
• DL, C5, C4 en eigen formaten mogelijk
• Hoge printkwaliteit van 2400 dpi
• Printer kan ook gebruikt worden voor kleine digitale producties of   

proofing volgens de ISO12647-7 norm
• ...

Mailings en omslagen drukken in kleur?

Antwoordstrook

Meteen terugfaxen naar +32 9 281 08 70 info@tasco.be - info@tascofrance.fr

● Ik ben geïnteresseerd in uw producten. Gelieve mij te bellen en meer informatie door te sturen.

Product:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bedrijf:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam en voornaam:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inkten
U kan bij Tasco bvba eveneens terecht voor inkten (sneldrogende, kleur, …), inkthouders, … en andere benodigheden voor uw 
mailingmachines.

Onze Versatile en TA fast dry inkten bieden een oplossing om een optimale droging van de geprinte adressen te garanderen. Deze 
inkten zijn sneldrogend en kunnen aan hoge snelheid op diverse media worden geprint.  De Versatile inkt wordt ook standaard bij de 
Astro adresprinters geleverd.

Tasco bvba Gent
Industriepark Asper
Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tél. +32 9 281 08 50 
Fax +32 9 281 08 70
info@tasco.be

Tasco sarl Lille
130, Boulevard de la Liberté

F-59000 LILLE
Tél. +33 3 62 26 00 22

E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843

Capital : 25.000 €

Tasco sarl Paris
13, rue Marie Poussepin

Z.A. Lavoisier 
F-91410 DOURDAN

Tél. +33 3 62 26 00 20 
Fax +33 3 62 26 00 23

E-mail info@tascofrance.fr
Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.inkjetlabel.com - Webshop papier www.tapaper.eu



Heavy Duty line

Professional line

Astrojet 300/500
De Astro AJ300 printer is de kleinste telg uit het uitgebreide Astro gamma. Met deze machines kan u razendsnel 
personaliseren, adresseren en barcodes printen. Aan de hand van uw database, wordt zowel variabele als vaste data 
aan hoge snelheid op diverse media (omslagen, boekjes,…) geprint.
De Astrojet 300 is een PCL versie met 3 inktkoppen. Deze koppen hebben een printbreedte van 3,8 cm, wat neerkomt 
op 9 adresregels in pt10. 
De envelop mag maximum 35,6 cm breed en 35,6 cm lang zijn, en tot 3 mm dik. U kan printen in verschillende 
afdrukkwaliteiten tussen 150 en 600 dpi aan een vaste snelheid van 7 200 stuks per uur.
De Astro AJ500 printer is een gelijkaardig toestel als de AJ300. Het belangrijkste verschil is de afdruksnelheid. 
Afhankelijk van de gekozen afdrukkwaliteit (150, 200 ,300, 600 dpi) print u tot 22 000 adressen per uur. 

Astrojet 1000
Personaliseren en PB-nummer of logo printen in één doorgang? De Astro AJ1000 printer is de ideale oplossing! Met  
een variabele snelheid tot 22 000 stuks per uur. 
De Astro AJ1000 heeft 5 inktkoppen verdeeld over 2 verplaatsbare eilanden.
Met een totale printbreedte van 6,35 cm (1x 3,81 cm – 1x 2,54 cm) print u probleemloos alle adressen, logo’s en PB-
nummers in één beweging, de maximale media dikte bedraagt 6mm.
Aan de hand van uw database, worden uw vaste of variabele gegevens aan 600 dpi kwaliteit geprint op media tot 6 
mm dikte.  De extra invoerwielen en tapijtdoorvoer zorgen voor een optimale papierdoorgang.

Astrojet 2650P/2800
Voor een uitgebreide personalisatie op brieven en omslagen brengt Astro de AJ2650P op de markt. De 6 inktkoppen met 
een totale printbreedte van 7,62 cm (2 x 3,81 cm) zijn uitermate geschikt om adresregels, PB-nummers, retouradressen, 
aanspreektitels, handtekeningen, enz… razendsnel af te printen. 
Het geïntegreerde unieke Astro-feeding systeem met 12 aanvoerwielen en tapijtdoorvoer, zorgen voor een optimale 
voeding van media tot 9 mm dik.

De Astrojet 2800 is een gelijkaardige machine als de AJ2650P. Het belangrijkste verschil is de printbreedte. Dankzij 
de 8 printkoppen, heeft deze machine een maximale printbreedte tot 10,16 cm (1 x 3,81 cm, 2 x 2,54 cm en 1 x 
1,27 cm).

Bij deze printers gaan de inktjet-koppen niet bewegen en wordt er enkel geprint op de plaats waar de vaste koppen staan. Deze technologie laat 
u toe razendsnel (tot 30 000 omslagen/uur) te printen en zijn dus geschikt voor professionele mailroomtoepassingen.

Astrojet 3600/3800
In een professionele mailingomgeving mag de Astro AJ3600 niet ontbreken. Deze “heavy duty” machine is gebouwd om bergen werk te verzetten 
en wordt gekoppeld aan een zogenaamd third-party systeem, bijv.: een externe Astro feeder op frictie (zie FF-14) of zuiglucht, of aan de uitvoer 
van een bestaand druktoestel.
Aan de hand van uw database, worden de vaste en variabele gegevens aan een kwaliteit tussen 150 en 600 dpi afgeprint. 
De vlakke transportband met aanzuiging en de zijgeleiders zorgen voor een optimale papierdoorvoer van 
media tot 9 mm dikte en tot 26 000 stuks per uur.
De 6 inktkoppen met een totale printbreedte van 7,62 cm (2 x 2,54 cm en 2x 1,27 cm) zijn uitermate geschikt 
om adresregels, PB-nummers, retouradressen, aanspreektitels, handtekeningen, enz… razendsnel af te printen.
De Astro AJ3800 is de ultieme productiemachine voor uw mailroom. Dit toestel heeft een totale printbreedte 
van 10,14cm.

Astro FF-14 frictie-feeder
Naast adresprinters en transportbanden, brengt Astro ook een uitgebreid assortiment feeders op de markt.

Wanneer u diverse vellen, krantjes, en boekjes naar een adresprinter, transportband, drukpers of foliemachine 
moet voeden, is de Astro FF-14 frictie-feeder de ideale oplossing.

Het unieke Astro-feeding systeem met 12 aanvoerwielen zorgt voor een optimale voeding van media tot A3-
formaat en tot 9 mm dik. Bovendien kan deze machine uitgerust worden met zachte invoerwielen, om zeer licht 
papier (90gr/m²) te kunnen voeden.

Deze  FF-14 is ook de machine die standaard gebruikt wordt als feeder voor de AJ3600 en AJ3800 adresprinters. 
Afhankelijk van de lengte van uw medium, haalt deze machine snelheden tot 40 000 stuks per uur.

Astro AMC 2000 Shuttle feeder
Specifieke feeder op blaas- en zuiglucht om omslagen en kaarten te feeden naar een offsetpers of duplicator 
aan hoge snelheid. 

De stand is in de hoogte verstelbaar en kan bij niet-gebruik worden weggerold. 

INC.JET Jetprint personalisatie met losse printkoppen
Naast de offline Astro adresprinters bieden wij ook de Jetprint oplossing aan: afzonderlijke 
printerkoppen op rail worden gemonteerd op bestaande mailing-of afwerkingsmachines.

De sturing bestaat uit een basissoftware met bijhorende componenten die op maat worden 
gemaakt.

Deze configuratie wordt bijvoorbeeld geplaatst op de uitvoer van een boekjesmaker of een 
omslagvulmachine, om rechtstreeks te gaan personaliseren.

Image blaster
Wanneer u reeds over een transportband of productiemachine beschikt, en u moet personaliseren op omslagen 

en poststukken tot 3,2cm dikte, dan is de Astro Image Blaster de oplossing voor u.

Deze onafhankelijke printeenheid wordt op een base of transportband gemonteerd en is verstelbaar 
tot een hoogte van 3,2cm, zodat u zelfsgevulde zakomslagen kan adresseren. Afhankelijk van de 
conveyor haalt de machine snelheden tot 30 000 stuks per uur. De Image Blaster is verkrijgbaar met 6 

of 8 koppen. 

Astro Imaging system
Professioneel Inkjet Imaging Systeem van Astro, compleet met computer, FF-14 frictie-
feeder, Image Blaster printer op een vacuüm transportband, droog-unit en uitvoerband 
van 1,80m.

Personalisatie tot 30 000 stuks per uur, 10,16cm printbreedte dankzij 8 printkoppen 
(1 x 3,81cm, 2 x 2,54cm en 1 x 1,27cm), met mogelijkheid om een Bulk systeem te 
monteren.

Tabbing en labeling

Tabbers
Postklaar verzenden zonder omslag: de Astro Tabbers kleven een sluitetiket (tab) rond de open zijde van uw 
boekjes, tijdschriften, kaarten, brochures of selfmailers, zodat u rechtstreeks kan personaliseren op uw medium 
zonder onder omslag te steken. U spaart tijd en geld uit! Afhankelijk van het model haalt u een snelheid tot 
35.000 stuks per uur

Er bestaan zowel stand-alone als inline modellen.

Labelers
Labels en etiketten kleven met de hand? Ik denk er niet aan! De Astro labelers kleven uw labels en etiketten 
vanop rol of ketting, rechtstreeks op omslagen, brochures en krantjes tot 6mm dikte.

De machines zijn eenvoudig in te stellen en halen snelheden tot 35 000 stuks per uur afhankelijk van het 
model.

Custom Build solutions

Astrojet M1 en M2
Astro maakt als één van de eerste fabrikanten ter wereld gebruik van de revolutionaire inkjet technologie van Memjet die met één enkele printkop 
in staat is om de gehele breedte van een A4 te beprinten in full color.
Enkele specificaties:
• Tot 3600 A4’s of 7500 enveloppen per uur
• Geïntegreerde multifunctionele feeder (vellen, enveloppen, karton tot 0.5mm dik)        

500DL omslagen, continu bijladen voor M1 en tot 5000 vel 75g/m² voor M2
• Inkjettechnologie met een resolutie van maximaal 1600 x 1600 dpi
• Printbreedte van 215 x 406 mm
• 5 individuele inktcartridges van 250ml (CMYKK)
• Toepassingen:

• Omslagen
• Brief- en facturatiepapier
• Mailings
• Grote volumes facturen
• Low-cost flyers
• ...

Adresseersystemen

Full color envelope system Feeders
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Voor al uw mailroom toepassingen...
Astro is de meest gereputeerde Amerikaanse 
constructeur van machines voor mailroom 
toepassingen.

Met een uitgebreid gamma van inkjet 
adressenprinters, feeders, transportbanden en 
automatische tabbing- en labelingmachines, 
biedt Astro een kwalitatieve, snelle en 
economische oplossing voor elke mailing.

Mailingsoftware op maat

Problemen met mail-merges, onoverzichtelijke databases, moeilijke adresopmaak ,… 
dit alles behoort tot het verleden dankzij de gebruiksvriendelijke mailingsoftware 
van Flexmail.  
Dit pakket bestaat uit 2 delen:  in het tabblad ‘gegevensblad’ importeert u eender 
welke database of spreadsheet.  In deze overzichtelijke tabel kan u sorteren, 
zoeken op naam of gegevensbestanden toevoegen, … kortom, alle verrichtingen 
uitvoeren om uw database up-to-date te houden. 
In het tabblad ‘opmaak’, maakt u vliegensvlug een duidelijke lay-out van uw te 
printen mailings, volgens het type adresprinter dat u gebruikt.  Ook barcodes en 
afbeeldingen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd. 

Flexmail zorgt ervoor dat uw adres- bestanden vlot en foutloos worden afgeprint. 

Opvangbak
Voor een optimale opvang van uw documenten kan deze opvangbak worden aangekocht. Hij is zowel in de hoogte, als 
in de breedte en lengte verstelbaar.

Transportband
Ook voor de doorvoer en opvang van uw documenten kan u bij Astro 
terecht. U heeft de keuze uit een breed gamma van conyors en bases, 
afhankelijk van de lengte en doorvoersnelheid. Indien nodig kunnen zij 
worden voorzien van een sterke infraroodlamp van1.500 W voor extra 
droging

Opties

Imprint enveloppen systeem
Digitaal printen van enveloppen en kaarten.
Enkele kenmerken en voordelen:

• 4 kleurendruk op omslagen nu ook betaalbaar voor kleinere oplages
• Rechtstreeks personaliseren op de omslag
• Continu bijladen voor optimale productiviteit
• Tot meer dan 30 omslagen per minuut
• DL, C5, C4 en eigen formaten mogelijk
• Hoge printkwaliteit van 2400 dpi
• Printer kan ook gebruikt worden voor kleine digitale producties of   

proofing volgens de ISO12647-7 norm
• ...

Mailings en omslagen drukken in kleur?

Antwoordstrook

Meteen terugfaxen naar +32 9 281 08 70 info@tasco.be - info@tascofrance.fr

● Ik ben geïnteresseerd in uw producten. Gelieve mij te bellen en meer informatie door te sturen.

Product:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bedrijf:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam en voornaam:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inkten
U kan bij Tasco bvba eveneens terecht voor inkten (sneldrogende, kleur, …), inkthouders, … en andere benodigheden voor uw 
mailingmachines.

Onze Versatile en TA fast dry inkten bieden een oplossing om een optimale droging van de geprinte adressen te garanderen. Deze 
inkten zijn sneldrogend en kunnen aan hoge snelheid op diverse media worden geprint.  De Versatile inkt wordt ook standaard bij de 
Astro adresprinters geleverd.
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