Aplicadores de etiquetas da
série AP

Os aplicadores de etiquetas da série AP da Primera constituem a solução de etiquetagem semi-automática perfeita para recipientes cilíndricos, bem como muitos outros recipientes cônicos, incluindo
garrafas, latas, frascos e tubos.
Configuração e operação é rápida e fácil. Apenas:
1. Ajuste as guias
2. Coloque o seu produto na máquina
3. Pressione o pedal e o rótulo é aplicado
O mecanismo interno faz com que os rótulos sejam
aplicados com firmeza e sem rugas.
Com um aplicador de etiquetas da série AP irá
aplicar rótulos mais rapidamente e com mais precisão
– ajudando a acelerar a sua produção e vender mais produtos!
primeralabel.eu

Aplique rótulos de maneira rápida e precisa

Especificações

Com um aplicador de etiquetas da série AP vai ser capaz de aplicar
rótulos em velocidades até 1200 por hora. Os rótulos são perfeitamente aplicados sem rugas, dando um aspecto altamente profissional
aos seus produtos acabados.
Os aplicadores de etiquetas da série AP são o acessório ideal para
as impressoras de etiquetas da série LX ou CX da Primera. Estes também podem aplicar etiquetas adesivas em rolos produzidos por
outras impressoras flexográficas, offset e digitais.

Largura do produto: 25,4 mm à 238 mm
Diametro do produto: 15 mm à 170 mm
Formato do produto:

Cilindrico e muitos outros cônicos

Diâmetro do rolo de
etiquetas:

Até 203 mm

Largura do liner:

25,4 mm à 213 mm

Núcleo (diâmetro

Dois modelos disponíveis

interno):

51,8 mm à 76,2 mm

O AP360e é o modelo básico. Aplica uma etiqueta
de cada vez, de maneira rápida e eficiente.

Elétrica:

12VDC, 5.0A

Alimentação:

100 – 240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

O AP362e é o modelo avançado. Pode aplicar uma
ou duas etiquetas diferentes em um único
recipiente. Um contador LED embutido, com memória
para até nove ajustes acompanha o equipamento.

Certificações:

UL, UL – C, CE, FCC Class A

Peso:

7,26 kg

Dimensões:

340 mm(L) x 226 mm(A) x 328 mm(P)

Características
» Configuração rápida e fácil operação
» Aplica rótulos com precisão, seja na parte frontal (AP360e) ou
frente e verso (AP362e), com espaçamento variável
» Rápido – os rótulos são aplicados na velocidade de 135 mm
(5,3 polegadas) por segundo – até 1200 produtos por hora
» Tamanho compacto – enquadra-se na maioria das mesas e balcões
» Profissionalmente concebidos – um dos únicos aplicadores de
rótulos semi-automático com certificações de segurança e emissões
UL, CSA e FCC
» Resistência industrial – construída com chapas de metal e aço para
longa vida

Espaço entre as

Recomendado:

etiquetas:

3.175 mm – 6.3500mm

Tipo de etiqueta:

Etiquetas pré-cortada. Podem ser
utilizadas etiquetas brancas

Espessura do

2 mil – 10 mil (a suavidade vai

revestimento:

afectar a alimentação – um
revestimento demasiado suave ou
fino pode deslizar nos cilindros.

Etiqueta + Espessura
do revestimento:

5 mil – 15 mil*

Direcção:

Para fora

* Nota importante: Elasticidade/Flexibilidade/ Rigidez da etiqueta são
também factores a considerar. Se a etiqueta é demasiado flexível, não
interessa a sua espessura, pode causar enrugamentos ou pode não sair.
Polipropileno, Polyester e etiquetas de vinil têm tendência a ser mais
flexíveis do que etiquetas de papel. Se considera a sua etiqueta muito
flexível, recomendamos que efectue um teste no aplicador antes de tomar
qualquer decisão de compra do aplicador ou etiquetas.
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Os aplicadores de etiquetas da série AP são o acessório perfeito para
as impressoras LX500e e LX1000e/LX2000e da Primera
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