LaBel System s.r.o.
Office: Sedlákova 965/1
674 01 Třebíč, Czech Republic
www.label-system.eu
E-mail: info@label-system.eu
Mobil:+420 602 758 113

Poloautomatický aplikátor etiket Bottle-Matic

Obecné vlastnosti:
Poloautomatický aplikátor etiket Bottle-Matic byl vyvinut s hlavním
požadavkem nabídnout uživateli komfort, jednoduchost a spolehlivost. Jedná se
o robustní kovovou konstrukci s elektrickým pohonem, které může být použito v
běžném pracovním prostředí.
Bottle-Matic je konstruován na válcové plochy a umožňuje uživateli označit
všechny druhy válcových objektů pouhým vložením nádoby a stisknutím nožního
spínače. Nožní spínač aktivuje nalepení etikety s rychlostí více než 4,5" za
sekundu. Většina naplněných lahví je tak označena za méně než 2 sekundy! Po
odstranění označené láhve se vloží další produkt a cyklus se opakuje znovu.
Základní technické parametry:
Šířka stroje-k dispozici jsou 3 verze: ver. 6 (šířka do 5,5 " tj. 152mm) , ver. 10
(šířka do 9.5 ", tj. 250mm) , a ver. 16 (šířka do 15,5", tj. 406mm)
Šířka etikety: min. 2", tj. 50 mm, max. dle šířky uložení
Délka etikety: libovolná délka
Max. průměr kotouče: od 0,5 "do 10" ( 13 – 250 mm)
Vnitřní průměr kotouče: 76 mm
Rychlost aplikace: 1000 - 1200 ks / hod.
Napájení: 220V 50/60Hz
Rozměr: 540mm x 450mm x 200mm, váha 15 kg

Popis výrobku:
- k poloautomatické aplikaci etiket na láhve, plechovky, trubky, sklenice a spreje
a další oválné i mírně kuželovité předměty průměrů od 13mm – do 250 mm
- přesné umístění etiket opakovaně do stejného místa
- nastavitelný pro produkty různých velikostí a průměrů
- odolná kovová konstrukce
- čidlo etiket je speciálně navrženo pro všechny druhů štítků: papír, mylar, fólie
- střídavý třífázový motor
- lze označovat libovolný válcový objekt přední (ver. Single Label) nebo předozadní etiketou (ver. Front and Back)
FLEX-MATIC:
Varianta pro označování plochých předmětů ( plastické sáčky, etikety, atd.)

-

Obsah balení:
poloautomatický aplikátor etiket Bottle-Matic
nožní spínač
čelo pro vedení role etiket - 2 ks
plastová dutinka o průměru 76 mm - 2 ks
pravítko pro nastavení stroje
návod
záruka na zařízení je 12 měs.

Ceník zařízení dle kurzu Kč Vám zašleme na vyžádání.
Video o produktu: http://www.youtube.com/watch?v=dYW4jbK68Ec
Instalace zařízení: http://www.youtube.com/watch?v=nVb4Chpxmts
http://www.youtube.com/watch?v=a0lyHqjAAWk

