
AP550e este un aplicator de etichete semi-automat care 
permite aplicarea simplă și precisă a etichetelor de produs 
și de identificare pe o varietate de suprafețe plane, precum 
sticlele, cutiile, pachetele, plasele, pungile, capacele, 
conservele dreptunghiulare. Etichetele sunt aplicate cu 
precizie, pe zona dorită. Acest lucru oferă produselor finale 
un aspect profesional și crește numărul recipientelor care 
pot fi etichetate/oră, în comparație cu aplicarea manuală a 
etichetelor.

Utilizarea este simplă: plasați recipientul în mecanism, 
trageți brațul acestuia spre recipient și eticheta este aplicată 
automat. Sunt incluse: spațierea variabilă, memorarea a până 
la 9 tipuri de recipiente și un contor cu LED încorporat. Un 
avantaj semnificativ față de alte aplicatoare de etichete care 
necesită compresoare de aer scumpe, gălăgioase și greu de 
întreținut este tocmai funcționarea fără o astfel de sursă.

http://primeralabel.eu/ro/pages/ap550e-aplicati-etichetele.html
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Aplicați etichetele rapid și cu precizie
Cu AP550e, aplicatorul de etichete pentru suprafețe 
plane, veți putea atinge o viteză de până la 500 de etichete/
oră. Etichetele sunt aplicate perfect, fără cute, oferind 
produselor dumneavoastră finale un aspect profesional.

AP550e este accesoriul perfect al imprimantelor și al 
preselor digitale de etichete din popularele serii LX și CX ale 
companiei Primera. Împreună, toate aceste echipamente 
asigură o soluție completă de imprimare și aplicare a 
etichetelor, ideală pentru o varietate de serii mici și medii 
de etichete. De asemenea, pot fi aplicate etichete în rolă 
obținute și prin alte metode: flexografică, offset, prin transfer 
termic.

Specificații tehnice 

Platforma recipientului: 305 x 310 mm (12” Lățime x 12,2” Adâncime)*

Înălțimea recipientului: 0,05 mm până la max. 203 mm (8”)**

Forma recipientului: Plată

Lățimea etichetei:  19 - 101,6 mm (0,75” to 4”)

Înălțimea etichetei:  19 - 152,4 mm (0,75” to 6”)

Lățimea suportului  
de etichetă:  22,2 mm – 104,8 mm (0,875” to 4,125”)

Poziționarea etichetei:  Orientată cu marginea în sus, la o distanță de până  
 la 203 mm (8”) față de marginea recipientului

Diametrul rolei  
de etichete:  203 mm (8”) (maximum)

Tamburul rolei  
de etichete:  50,8 mm - 76,2 mm (2” to 3” ID)

Tipul senzorului: Senzor optic

Randament electric:  12 VDC, 5.0 A

Cerințe pentru alimentare:  100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts 

Certificări:  UL, UL-C, CE, FCC Clasa A

Greutate:  10,9 kg

Dimensiuni: 305 x 541 x 256 – 391 mm 

Spațiul dintre etichete: Recomandare: 3,175 mm – 6,3500 mm (1/8” – 1/4”)

Tipul de etichetă: Etichete pretăiate cu resturile tip matriță îndepărtate. Black  
 mark sau spațiu pentru senzorul de etichete. Etichetele  
 transparente trebuie să aibă Black Mark pe liner.

Grosime liner: 0.0508 mm - 0.254 mm (netezimea acestuia va afecta alimentarea  
 – un liner prea lucios sau prea subțire va aluneca printre rolele de  
 ghidaj)

Etichetă + Grosimea adezivului:  0.127 mm - 0.381 mm ***

Direcția de rulare: Desfășurarea rolei de etichete – Vezi indicațiile de mai jos  
 pentru poziționarea etichetei COPY (Poziția 3 sau 4 pentru  
 majoritatea recipientelor)

Asamblare: Statele Unite ale Americii

* În partea frontală și nu numai, recipientul poate avea dimensiuni mai mari decât platforma.
** Recipientele mai scurte de 20,3 mm (0,8” ) pot necesita un separator adaptabil.
*** Notă importantă: Pliabilitatea/Flexibilitatea/Rigiditatea etichetei este de asemenea un factor important. Dacă 
eticheta este prea flexibilă, indiferent de grosime, aceasta se poate șifona și este posibil să nu se desprindă de liner 
atunci când se apropie de senzorul dispenser. Etichetele de polypropylenă, polyester și vinyl tind să fie mai flexibile 
decât etichetele de hârtie. În cazul în care considerați că rola de etichete este prea flexibilă, se recomandă ca rola și 
recipientul să fie testate cu aplicatorul înainte de a lua decizia de cumpărare a rolei de etichete sau a aplicatorului.
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Aplicatorul de etichete AP362e expus

Caracteristici
 » Ușor de utilizat
 » Mișcare completă
 » Alinierea stânga-dreapta a etichetelor nu este 

necesară; utilizatorul poate ajusta poziția în funcție 
de necesitate.

 » Activarea unui micro-switch de încredere și înaltă 
precizie

 » Fără murdărie și curățare; funcționează cu orice tip 
de etichetă, inclusiv cu cele transparente 

 » Display LED cu contor sus-jos pentru etichetele 
distribuite și aplicate

 » Sursă universală de alimentare
Pentru recipientele rotunde (sticle, conserve sau borcane), 
Primera vă oferă aplicatoarele de etichete AP360e și 
AP362e.
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