Dávkovače etiket Dispensa-matic
Koncept zařízení firmy Dispensa-matic umožňuje uživatelům vybrat nejlepší
konstrukční řešení pro poloautomatické podávání samolepících etiket. Systémy
dávkovačů a aplikátorů etiket od Dispensa-matic jsou výborným řešením pro poloautomatické dávkování etiket a obsahují zařízení jako LABEL DISPENSER, BOTTLE-MATIC
I/II, ELECTRIC REWINDERS. Doplňkem elektrických dávkovačů jsou manuální podavače
etiket. Dávkovače etiket Dispensa-matic se dodávají s mikrospínačem Honeywell nebo
s optickým čidlem.

Dávkovač etiket Dispensa-matic "U-25"
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•

vyhovuje na většinu etiket na roli do průměru 225mm
pevná kovová konstrukce, vnitřní průměr role 75mm
automaticky podává a dávkuje etikety rychlostí 6 m/min.
šířka etiket je od 9,5 mm do 63 mm při libovolné délce
volitelný reverzní přepínač pro etikety pod 12 mm délky
mikrospínač pro detekci všech druhů štítků
rozměry : 150 x 160 x 200mm, hmotnost 3 kg
video: http://www.youtube.com/watch?v=3GCvm2C3grc

Dávkovač etiket Dispensa-matic "U-45"
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vyhovuje na většinu etiket na roli do průměru 225mm
pevná kovová konstrukce, vnitřní průměr role 75mm
automaticky podává a dávkuje etikety
kotouče etiket šířky od 9,5 do 114 mm
rychlost posuvu je 6“/sec. (9 m/min.)
mikrospínač pro detekci všech druhů štítků
rozměry : 253 x 279 x 203 mm, hmotnost 4 kg
video: http://www.youtube.com/watch?v=-Kt8itw30y4

Dávkovač etiket Dispensa-matic "U-60"
vyhovuje na většinu etiket na roli do průměru 225mm
pevná kovová konstrukce, vnitřní průměr role 75mm
automaticky podává a dávkuje etikety
šířka etiket je do 152 mm při libovolné délce
rychlost posuvu je 7“/sec. (10,5 m/min.)
mikrospínač je speciálně navržen pro detekci všech druhů
štítků jako je papír ,plast, fólie, holografické štítky, atd.
• rozměry : 279 x 279 x 203 mm, hmotnost 5 kg
• video: http://www.youtube.com/watch?v=29OdfeajuVM
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Dávkovač etiket Dispensa-matic "10-II "
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vyhovuje na většinu etiket včetně polymerů a fólií
pevná kovová konstrukce, vnitřní průměr role 76mm
automaticky podává a dávkuje etikety
šířka etiket je do 225mm o průměru role max. 229mm
rychlost posuvu je 6“/sec. (9 m/min.)
mikrospínač pro detekci většiny druhů štítků
rozměry : 380 x 270 x 160 mm, hmotnost 5 kg
video: http://www.youtube.com/watch?v=eMWsvsJuaIw

Dávkovač etiket Dispensa-matic "16 - II"
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vyhovuje na většinu etiket včetně polymerů a fólií
pevná kovová konstrukce, vnitřní průměr role 76mm
automaticky podává a dávkuje etikety
šířka etiket je do 380 mm o průměru role max. 229mm
rychlost posuvu je 6“/sec. (9 m/min.)
mikrospínač pro detekci většiny druhů štítků
rozměry : 380 x 270 x 160 mm, hmotnost 5 kg
video: http://www.youtube.com/watch?v=DZ3CnbUIgU8

Aplikátor Flex-Matic na rovinné plochy
• určeno pro ploché obaly jako jsou tašky, obálky, brožury,
diskety atd. až do maximální tloušťky 4 mm
• vyžaduje 19mm od náběžné hrany k hraně štítku
• určeno pro samolepící materiály včetně polymerů a
knižních štítků
• využití pro štítky na nekonečném pásu max. šířky 16“,
který má výřezy pro aktivaci čidla
• produktivita etiketování až 1000 ks/hod.
• rozměry : 550mm x 430mm x 200mm, hmotnost 8 kg
• video:http://www.youtube.com/watch?v=7SABHv9j9Qc

Sortiment polo-automatických dávkovačů etiket Dispensa-matic rozšiřuje řada ručních
aplikátorů FIXA-LABEL APPLICATOR a BOTTLE-MATIC I/II na válcové nádoby. Na webových
stránkách firmy jsou minutové ukázky instalace a provozu aplikátorů. Zde stačí vyplnit
nabídkový formulář a my Vám doporučíme nejvhodnější produkt pro Vaši aplikaci. Ceník Vám
zašleme na vyžádání.

Vyrábí:
Dispensa-Matic-Label Dispensers
28220 Playmor Beach Rd, USA
Rocky Mount, MO 65072
http://www.dispensamatic.com
E-mail: info@dispensamatic.com
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Prodejce:
LaBel System s.r.o.
674 01 Třebíč, Sedlákova 1
IČO: 04320786
mobil: +420 602 758 113
e-mai: info@label-system.eu
www.label-system.eu

Podrobnější informace najdete na www.label-system.eu

