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Aplikátor etikiet ALX 925 RH + LATO (pravý)

Pomocou tohto aplikátora možno vytlačiť a aplikovať na výrobky etikety veľkosti medzi 30 x 30 mm a 125 x 125 mm. LA-TO 
nastreľovací aplikátor umiestni etiketu na výrobok pomocou riadiaceho piestu. Táto aplikácia je veľmi užitočná v prípadoch, keď 
priama aplikácia nie je možná, napr. k prekonaniu vzdialenosti medzi odlepovacou hranou a výrobkom. Vzdialenosť od aplikátora 
je max. 180 mm. Ľahká výmena podložky etikiet pre rôzne veľkosti etikiet.  Plug&Play zapojenie LA-TO na ALX.

 » Tlačová hlava:  Near-edge
 » Šetrič tlačovej pásky
 » Rýchlosť tlače:  až 400 mm/s
 » Šírka etikety pre LA-TO:  30 - 125 mm
 » Šírka tlače pre ALX 925:  až 127 mm
 » Šírka etikety pre ALX 925: 16 - 130 mm
 » Priemer kotúča:  max. 300 mm
 » Dátové rozhranie:  RS 232C, Ethernet, USB

 » LA-TO tampovací aplikátor: Aplikuje etikety od jednotli-
vých produkov až po krabice a vonkajšie obaly

 » Vysoký výkon: Najlepší výsledky v oblasti tlačovej a odle-
povacej rýchlosti a najvyššia kvalita tlače

 » Jednoduchá sieťová integrácia prostredníctvom štan-
dardného Ethernetového rozhrania

 » Užívateľsky prívetivé, bezproblémové pracovné 
prostredie

 » Efektívny výkon vďaka veľkému kotúču etikiet a šetriču 
pásky

 » Ucelené riešenie pre tlač a označenie logistických 
položiek

Avery Dennison  
ALX 925 RH  

+ LATO (pravý)

Aplikátor etikiet
Tlač & aplikácia 
Bočné označovanie 

vr. LA-TO (tampovacieho) aplikátora + statívu



Zahrnuté sú nasledujúce súčasti:

Voliteľné príslušenstvo aplikátora*

A8719 Vzdialený displej A8259 RS232/422/485 
Alternatívne karty 
(nahradzuje rozhranie 
Centronic)

* nie je súčasťou dodania, nutné objednať zvlášť

Kapacita

A5293 OD senzor (pre 
použitie s AI)
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č. kód popis ks
1 A8249 ALX 925 RH 1
2  A9192  LA-TO 1
3  A9420  Podložka etikiet 125 x 125 mm 1
4  A8412 (Shakle joint-head) svorka LH 1
5  A4860  Horizontálne nastavenie, manuálne 1
6  A4851  Krížová svorka EK 60 1
7  A4861  Vertikálne nastavenie, manuálne 1
8  A6698  Podstavec 1
9  A3479  Odlepovacia hrana 1
10  A5032  Aplikátor rozhrania 1

A3677 Adaptér trnu RH 
pro 1000-metrové role 
pásky

Typické aplikácie: Tlač a aplikácia pomocou LA-TO aplikátora (bočné označovanie)

Predovšetkým pre označovanie jednotlivých výrobkov, krabíc a vonkajších obalov s plochým a rovným bočným povrchom.

Počet štítkov za minútu, ktoré môžu byť aplikované, závisí na okolnostiach špecifických pre danú aplikáciu, z ktorých hlavnými sú:

 » Rýchlosť tlače a tlačový výstup (1:1 alebo dávka)
 » Veľkosť a materiál etikety

 » Rýchlosť výrobnej linky
 » Tampovacia vzdialenosť

Príklad: 
Nasledujúca kapacita bola dosiahnutá s papierovými etiketami 
veľkosti 80 x 80 mm, rýchlosťou tlače 254 mm/s a nastreľovacej 
vzdialenosti 30 mm:

1:1 až 80 etikiet / min 
dávka  až 120 etikiet / min

Pri použití tohto aplikátora na vysokorýchlostných výrobných linkách je od-
porúčané uskutočniť najpr test pred ostrou aplikáciou.

A9413 Podložka etikiet 80 x 
80 mm (pre ALX s LA-TO)
A9410 Podložka etikiet 160 x 
210 mm (pre ALX s LA-TO)
A9415 Podložka etikiet 110 x 
160 mm (pre ALX s LA-TO)


