Aplikátor etiket

Primera

AP

AP - aplikátor etiket
Popis
Ap - řada aplikátorů etiket Primera je špičkovým řešením pro poloautomatickou aplikaci etiket na výrobky s válcovým (cylindrickým) tvarem, jako jsou láhve, lékovky a flakony.

Apikujte etikety rychle a přesně
S řadou aplikátorů etiket AP můžete aplikovat až 1200 etiket
za hodinu. Etikety jsou perfektně nalepené bez záhybů a dodávají finálnímu výrobku profesionální vzhled.
AP řada aplikátorů etiket je ideálním doplňkem k tiskárnám
etiket Primera LX, CX serie, ale mohou být použity i k aplikaci
etiket citlivých na tlak na rolích vyráběných flexotiskem, ofsetem a digitálním tiskem.

Výhody
»» Rychlé nastavení a snadná obsluha
»» Přesná aplikace etiket, jedné u modelu AP360e nebo
přední a zadní s variabilním odstupem u modelu AP362e
»» Rychlá aplikace - 135 mm/s - až 1200 etiket/h.
»» Kompaktní velikost - vhodná pro většinu stolů a pultů
»» Profesionální design - jediný poloautomatický aplikátor etiket s UL, CSA a FCC bezpečnostními a emisními
certifikáty
»» Robustní kovové provedení pro dlouhou životnost
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Dva modely
AP360e základní model pro aplikaci jedné etikety.
AP362e pokročilý model, který umožňuje aplikaci 2 etiket na jeden výrobek s předem stanoveným umístěním. Model je vybaven
LED počítadlem a pamětí pro až 9 různých pozic aplikace přední a zadní etikety.

Rychlé nastavení a obsluha
»» 1. Nastavte vodící lišty
»» 2.Vložte produkt do aplikátoru
»» 3. Sešlápněte pedál a Vaše etiketa je nalepena
Pružně uložené rameno umožňuje optimáně přitlačit aplikovanou etiketu bez záhybů.
AP aplikátory etiket Vám pomáhají jejich rychlejší a aplikaci zvýšit produktivitu práce.

Specifikace
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Šířka výrobku:
Průměr výrobku:
Tvar výrobku:
Průměr role etiket:
Jádro role:
Šířka role:
Napájení:
Síťové napájení:
Certifikace:
Váha:
Rozměry (ŠxVxD):

25,4 mm - 238mm
15 mm - 170 mm
cylindrický a kónický
až 203 mm
51,4 mm - 76 mm
25,4 mm - 213 mm
12 VDC, 5,0 A
100 - 240 V, 50/60 Hz, 60 W
UL, UL-C, CE, FCC Třída A
7,26 kg
340 x 226 x 328 mm
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