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Aplikátor etikiet Primera

AP550e

Aplikátor etikiet AP550e 
Poloautomatický aplikátor etikiet AP550e aplikuje etikety rýchlo a precízne na širokú škálu rovných plôch (obdĺžníkovité alebo 
ploché fľaše, krabice, balíky, tašky, vrecká, viečka, plechovky atď.). Štítky sú aplikované rovno, bez záhybov alebo bublín na presne 
požadované miesto rýchlosťou až 500 etikiet za hodinu! To dáva konečným výrobkom vysoko profesionálny vzhľad a výrazne 
zvyšuje produktivitu práce oproti ručnému označovaniu.

AP550e je dokonalým doplnkom pre etikety vyrábané na obľúbených Primera tlačiarňach etikiet radu LX a CX digitálnych do-
končovacích strojoch. Spoločne poskytujú kompletné riešenie výroby a aplikácie etikiet v malých až stredných objemoch. Apli-
kátorom samozrejme môžete aplikovať i samolepiace etikety v kotúčoch vyrobených na ofsete, flexe, ale i inými technológiami. 

 » Jednoduchá a rýchla obsluha
 » Automatické nastavenie najvhodnejšej pozície etikiet
 » Široká škála využitia
 » Rýchla aplikácia etikiet - až 500 etikiet/hodinu
 » Presný a spoľahlivý mikrospínač ACTIVATION
 » Pracuje s každým štítkom, vrátane jasných    

 samolepiek

 » LED displej s vstavaným up/down počítadlom apliko- 
 vaných štítkov

 » Univerzálne napájanie
 » absencia prívodu tlaku vzduchu je významnou výho-  

 dou oproti iným aplikátorom, ktoré vyžadují drahé,   
 hlučné a na údržbu náchylné vzduchové kompresory

 » nie je potrebná žiadna údržba ani čistenie

Štandardné vlastnosti
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 » Rozmery výsuvnej podložky:                                       
    305 x 310 mm (šírka x hĺbka)

 » Max. výška zdvihnutia ramena:    
    max. 203 mm

 » Tvar produktu: plochý, zúžený
 » Šírka etikety: 19 - 101,6 mm
 » Dĺžka etikety: 19 - 152,4 mm
 » Šírka silikónovej podložky etikiet:     

    22,2 - 104,8 mm
 » Max. priemer kotúča: 203 mm
 » Typ senzora: optický senzor

 » Medzera medzi etiketami:      
    3,175 - 6,35 mm (odporúčané)

 » Typy etikiet:  s násekom, čierna značka alebo  
    medzera pre senzor; čisté etikety  
                                 s čiernou značkou na podložke

 » Vnútorné napájanie:  12 VDC, 5.0 A
 » Vonkajšie napájanie:  100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 60 W
 » Normy: UL, UL-C, CE, FCC Class A
 » Hmotnosť: 10,9 kg
 » Rozmery (ŠxVxH): 305 x 541 x 256 - 391mm

Rýchle nastavenie a obsluha
Ovládanie je jednoduché: 

 » umiestnite nádobu do mechanizmu
 » pritlačíte rameno na nádobu 
 » etiketa sa automaticky nalepí 

Technické špecifikácie


