Dávkovače

START
International

Jako doplňující sortiment výroby našich etiketovacích strojů jsme získali obchodní zastoupení
dovozce dávkovačů etiket a lepicích pásek od americké firmy START International, Addison,USA.
Jedná se poloautomatické podavače pro ruční aplikaci etiket na Vaše výrobky. Jedná se
o spolehlivé zařízení, nezčetněkrát provozně vyzkoušené, které Vám bude pomocníkem při ručním
označování zboží za přijatelné cenové relace. Stejně jako u etiketovacích strojů s těmito pomocníky
dosáhnete snížení pracnosti a zvýšení produktivity práce Vašich pracovníků.
Dávkovač etiket LD3000

Dávkovač etiket LD6050

•
•
•
•

malé etikety a malé provozy
pevná kovová konstrukce
automaticky dávkuje etikety
přesné a spolehlivé
dávkování
• šířka etiket 6-57mm
• délka etiket 6-76mm

• vyhovuje na většinu etiket
s čárovými kódy, pro balení
• pevná kovová konstrukce
• automaticky podává a
dávkuje etikety
• šířka etiket 6-114mm
• délka etiket 13-152mm

Dávkovač etiket LD8050

Dávkovač pásek ZCM1000

• určeno pro dlouhé a široké
etikety
• robusní kovová konstrukce
• automaticky dávkuje etikety
• přesné a spolehlivé
dávkování směrem vzhůru
• šířka etiket 6-127mm
• délka etiket 12-305mm

• použití pro pásky š.7-51mm
• automaticky dávkuje a
stříhá pásky na
požadovanou délku
• přesné a spolehlivé
podávání pásek o délce 20 –
999mm

Dávkovač pásek TDA080

Dávkovač pásek TDH2-05

• použití pro pásky š.6-80mm
• automaticky dávkuje a
stříhá pásky na
požadovanou délku
• robusní a pevná konstrukce
• přesné a spolehlivé
podávání pásek o délce
40–9999mm

• použití pro pásky šířky
38-76mm
• automatický posuv a vlhčení
lepicí pásky
• robusní a pevná konstrukce
• přesné a spolehlivé
podávání pásek o délce
152–999mm

Ostatní nabízený sortiment 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.
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