
AP550e é um aplicador semi-automático que possibilita a 
colocação de etiquetas de forma rápida, fácil e precisa, numa 
grande variedade de superfícies planas, tais como garrafas 
cónicas, caixas, pacotes, bolsas, tampas, latas, entre outras. As 
etiquetas são colocadas diretamente, sem rugas ou dobras 
e no local desejado. Permite etiquetar um maior número de 
produtos por hora face à aplicação manual e com um aspeto 
altamente profissional.

A operação é simples: coloque o seu produto no mecanismo, 
puxe o manipulo e a etiqueta é automaticamente aplicada. 
Espaços variáveis, memória até 9 embalagens diferentes 
e um contador incorporado com display LED. Dispensa ar 
comprimido, o que é uma vantagem face a outros aplicadores 
de etiquetas com ruidosos compressores. 

http://primeralabel.eu/pt/pages/ap550e.html


Aplica etiquetas com precisão e rapidez
Com o aplicador de etiquetas para superfícies planas, AP550e 
é possível colocar 500 etiquetas por hora. Perfeitamente 
aplicadas, sem rugas ou dobras, o que atribui um aspeto 
altamente profissional aos seus produtos. 

O AP550e é um acessório perfeito para as populares 
impressoras Primera LX e CX-Series. Juntos formam uma 
solução de impressão e aplicação ideal para a maioria das 
gamas de pequenas e médias tiragens. Pode também utilizar 
neste aplicador, etiquetas impressas por outros métodos, como 
flexografia, offset e transferência térmica.

Especificações Técnicas 

Plataforma do produto: 305 x 310 mm*

Altura do produto:  Máx. 203 mm **

Largura da etiqueta:  19 mm a 101,6 mm 

Altura da Etiqueta:  19 mm a 152,4 mm 

Largura do linear:  22.2 mm a 104,8 mm 

Colocação da etiqueta:  Até 203 mm da borda 

Diâmetro do rolo de etiquetas:  Máx. 203 mm

Núcleo (diâmetro interno): 50,8 mm a 76,2 mm 

Potência Electríca:   12 VDC, 5.0 A

Alimentação:  100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Certificações:  UL, UL-C, CE, FCC Class A

Peso:  10,9 kg

Dimensões:  305 x 541 x 256 - 391 mm 

Espaçamento entre etiquetas 
Recomendado:   3,175mm - 6,3500mm (1/8” - 1/4”)

Tipo de etiquetas:  Etiquetas pre-cortadas. Etiquetas com Listra preta  
  para sensor. 

Espessura do revestimento: 2 mil - 10 mil (a suavidade vai afetar a alimentação 
   – um revestimento demasiado suave e fino pode  
  deslizar nos cilindros) 

Etiqueta + Espessura  
do revestimento:  5 mil - 15 mil ***

Direção:  Para fora – Consulte a tabela (Posição 3 e 4 para a  
  maioria dos recipientes) 

Montagem:  USA

* O recipiente pode ser colocado na plataforma de frente ou de outro lado.
** Recipientes menores de 20.3 mm, podem precisar de espaçadores adaptados. 
*** Nota importante: Elasticidade/Flexibilidade/Rigidez da etiqueta são também fatores a 
considerar. Se a etiqueta é demasiado flexível, independentemente da 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 que a sua etiqueta é 
muito flexível, recomendamos que efetue um teste no aplicador antes de tomar qualquer 
decisão de compra do aplicador ou etiquetas. 
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Características
 » Fácil de utilizar

 » Uma gama completa

 » As etiquetas não têm de estar justificadas à direita e 
à esquerda; o operador pode ajustar a posição mais 
conveniente. 

 » Elevada precisão, activação fiável  

 » Tudo limpo: funciona praticamente com qualquer 
etiqueta, incluindo etiquetas claras. 

 » Display LED com contador integrado para etiquetas 
dispensadas e aplicadas. 

 » Fornecimento universal de energia

Para embalagens redondas como garrafas, latas e frascos a 
Primera disponibiliza os Aplicadores AP360e e AP362e.

Aplicador de Etiquetas AP362e.
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