Aplikátory etiket LaBel System
Modulární koncept LaBel System umožňuje uživatelům vybrat nejlepší konstrukční řešení
pro aplikaci samolepících etiket na Vaše produkty. Toto řešení umožňuje uživatelům
konfigurovat systémy podle toho, kdy, jak a kde jej potřebují. Tento typ poloautomatických
aplikátorů je určen pro průmyslovou výrobu a umožňuje odvíjet etikety z velkých kotoučů
etiket o průměru až 320 mm. Další výhodou je zpětné odvíjení nosného voskového papíru a
možnost připojení tiskáren, které lze ovládat z řídícího počítače aplikátoru.

Automatický aplikátor etiket na válcové nádoby LaBel
System - typ BTO 200
vhodný pro etikety do šířky 200 mm
jednoduchý provoz a nastavení stroje
mikroprocesorové řízení s možností připojení dalších zařízení
plynule nastavitelná rychlost podávání etiket
centrální pohon střídavým motorem s měničem frekvence
možnost dokoupení podstavce pro obdélníkové nádoby, tiskárny,
stojanu nebo dopravníku
• cena aplikátoru je dle konfigurace zařízení na vyžádání
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Automatický aplikátor etiket s rovinným dopravníkem LaBel
System – typ BTR 200
vhodný pro etikety do šířky 200 mm
jednoduchý provoz a nastavení stroje
možnost dokoupení dopravníku s plynulou regulací posuvu
plynule nastavitelná rychlost podávání etiket
stojan s nastavitelnou výškou aplikační hlavy nad dopravníkem
mikroprocesorové řízení s možností připojení dalších zařízení
centrální pohon střídavým motorem s měničem frekvence
možnost dokoupení podstavce pro válcové nebo obdélníkové
nádoby a tiskárny
• cena aplikátoru je dle konfigurace zařízení na vyžádání
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Ruční lahvový aplikátor etiket LAH 230
• k rychlé aplikaci etiket na lahve, plechovky, sklenice, dózy, spreje a
další oválné předměty průměrů 13 až 165 mm
• vhodný pro etikety šířky 25 - 230mm
• jednoduše nastavitelný pro produkty různých velikostí
• bezúdržbové zařízení, odolná hliníková konstrukce
• cena aplikátoru je 14.990,- Kč bez DPH

Ostatní nabízený sortiment automatických aplikátorů etiket, doplňkových zařízení,
dávkovačů etiket a lepicích pásek najdete na webových stránkách firmy, které obsahují
minutové ukázky instalace a provozu těchto užitečných zařízení.
Zde stačí vyplnit
nabídkový formulář a my Vám doporučíme nejvhodnější produkt pro Vaši aplikaci. Zde je
popsán modulární koncept LaBel Systemu, jenž je vlastním produktem společnosti.
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LaBel System s.r.o.
vývoj, prodej a servis etiketovacích zařízení

674 01 Třebíč, Sedlákova 965/1
IČO: 04320786
mobil: +420 602 758 113
e-mai: info@label-system.eu
http://www.label-system.eu

Podrobnější informace najdete na www.label-system.eu

