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Ostatní nabízený sortiment dávkova čů etiket a lepicích pásek najdete na webových stránk ách firmy, 
které obsahují minutové ukázky instalace a provozu těchto užite čných za řízení. Zde sta čí vyplnit 
nabídkový formulá ř a my Vám doporu číme nejvhodn ější produkt pro Vaši aplikaci. 
 
Prodejce:                                                      Dovozce:                                                    QR – code:  

  
                         
 
 

      

 

 

Jako dopl ňující sortiment výroby našich etiketovacích  stroj ů nabízíme za řízení DWR. Jedná se 
poloautomatické podava če pro ru ční aplikaci etiket na Vaše produkty. Tato  za řízení jsou 
spolehlivá, provozn ě vyzkoušená a jsou zdatnými pomocníky p ři označování produkt ů a to za 
přijatelných cenových relací. Pomocí nich dosáhnete s nížení pracnosti a zvýšení produktivity práce 
Vašich pracovník ů při ru ční aplikaci etiket. Dokonalejší typy jsou vybaveny počítadlem etiket, 
akumulátorem nebo deskou pro komunikaci s externím řízením (PLC nebo robot).  
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Dávkovač etiket  
DWR 100 MB/DWR 200 MB 

 
• šířka etik. 15-100/200 mm 
• délka etiket 15-600 mm 
• určen pro podávání 

průhledných i 
neprůhledných etiket 

• možnost provozu na baterii 
 

  

Dávkovač etiket  
DWR 100 M/DWR 200 M 
 

• šířka etik. 15-100/200 mm 
• délka etiket 15-600 mm 
• automaticky podává etikety 
• pevná kovová konstrukce 
• určen pro podávání 

průhledných i 
neprůhledných etiket 

 

 Dávkovač etiket DWR 100F 
/DWR 200F + ext. řízení 
 
• šířka etik. 15-100/200 mm 
• délka etiket 15-600 mm 
• automaticky podává etikety 
• pevná kovová konstrukce 
• jednoduchá kalibrace tiket 
• externí řízení (např.od PLC)  

 
 

       Podrobnější informace najdete na www.label-system.eu 

Dávkovač etiket DWR LC 

 
• šířka etiket 15-100 mm 
• délka etiket 15-300 mm 
• automaticky podává etikety 
• role etiket max. 180 mm 
• pevná kovová konstrukce 
• malé rozměry, váha 3,2 kg 
• příkon 30W 
• jednoduchá kalibrace etiket 

 

Dávkovač etiket 
DWR100 F/DWR 200 F 
 

• šířka etik. 15-100/200 mm 
• délka etiket 15-600 mm 
• automaticky podává etikety 
• pevná kovová konstrukce 
• váha 9,7/11 kg 
• příkon 30W 
• jednoduchá kalibrace etiket 

 

Dávkovač etiket  
DWR 100 FC/DWR 200 FC 
 

• šířka etik. 15-100/200 mm 
• délka etiket 15-600 mm 
• automaticky podává etikety 
• pevná kovová konstrukce 
• jednoduchá kalibrace tiket 
• vybaven počítadlem etiket 
• počít. vzestupné i sestupné 

 

 


