Aplikátory etiket Primera
Koncept zařízení firmy PRIMERA umožňuje uživatelům vybrat nejlepší konstrukční
řešení pro poloautomatickou aplikaci samolepících etiket. Systémy AP 36x_e aplikátorů
etiket od PRIMERY je výborným etiketovacím řešením pro polo-automatické etiketování
standardních cylindrických tvarů právě tak jako zužujících se tvarů, jako jsou například
lahve, sklenice, konzervy a trubice. Typ AP 360e aplikuje etiketu na 1stranu nádoby. Typ
AP 362e aplikuje 2 etikety na nádobu (přední a zadní) a obsahuje LED počítadlo a paměť
na 9 pozic etiket přední a zadní etikety. Verze aplikátoru AP 550e je určena pro ploché
povrchy. Doplňkem aplikátorů je podavač etiket typu DX 850e.

Podavač etiket typ DX 850e
• vhodné pro etikety šířky od 19 mm do 209 mm a maximální průměr
návinu etiket je 203 mm
• vnitřní průměr návinu etiket je od 51.8 mm do 76.2 mm
• umožňuje aplikovat jednu etiketu za otáčku
• vstupní napětí 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 W
• video: http://www.youtube.com/watch?v=BUV1CIRGwYg

Aplikátor typ AP 360e/362e na láhve nebo rotační obaly
• vhodné pro etikety šířky od 25 do 213 mm a maximální průměr
válce do 203mm
• rychlé nastavení a jednoduchá obsluha
• produktivita nanášení etiket až 1000 - 1200 ks za hodinu
• typ 360e umožňuje aplikovat jednu etiketu na 1 otáčku
• typ 362e umožňuje aplikovat přední a zadní etiketu na 1 otáčku
• universální napětí 100 - 240VAC
• video : http://www.youtube.com/watch?v=f73qqEiOd98

Aplikátor etiket typ AP 550e plochých povrchů, jako jsou
obdélníkové nebo kónické lahve, krabice, balíky, tašky,
sáčky, víčka, plechovky atd.
• vhodné pro etikety šířky od 19 do 101mm, délky od 19 do
152mm a maximálního průměru válce do 203mm
• rychlé nastavení s pamětí pro devět hodnot s LED display
• produktivita nanášení etiket až 500 ks za hodinu
• robusní kovová konstrukce, stolové provedení bez nutnosti
tlakového vzduchu
• video: http://www.youtube.com/watch?v=yf8FtKtXMiA

Sortiment polo-automatických aplikátorů etiket PRIMERA AP rozšiřuje řada tiskáren etiket
LX a CX serie. 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.
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