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Reenroladores industriais de alta resistência, para utilizar em con-
junto com as Impressoras de Etiquetas Primera LX-Series e outras. 

Produzidos na Alemanha, estes reenroladores de etiquetas apresen-
tam-se numa estrutura em aço de 2mm, com motor e mandril robus-
tos. Podem conter rolos com um peso até 30 kg, com uma largura 
máxima de 27mm, núcleo de 76mm e um diâmetro exterior com o 
máximo de 330mm. A sua velocidade máxima é de 300mm/seg com 
possibilidade de serem incorporados em praticamente todas as im-
pressoras digitais do mercado. 
O adaptador opcional permite rapidamente a sua fixação a qualquer 
impressora.

Reenroladores Industriais 
de Classe Superior da Primera

http://primeralabel.eu/pt/pages/rw-9.html
http://primeralabel.eu


Reenrolador para Impressoras LX-Series
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PARA MAIS INFORMAÇÕES
VISITE-NOS EM PRIMERALABEL.EU

Especificações
Largura Máxima do rolo: 228,6 mm (9”)

Diâmetro máximo do rolo:  330 mm (13”)

Velocidade:  máx. 300 mm/seg (11.8”/seg)

Tamanho do núcleo:  76,2 mm (3”)

Peso máximo do rolo:  30 kg

Rebobinamento:  Etiqueta para fora

Peso:  16 kg

Dimensões:  330 mm x 280 mm x 445 mm (HxWxD)

Energia:  Entrada: 100-240VAC 165W 
  Saída: 24 VDC, 6.25A

Certificações:  CE, TÜV, GS, UL

Fabricado na:  Alemanha

Garantia:  Dois anos (o segundo deve ser obtido  
  através do registo do equipamento)

Características
 » Estrutura em aço de 2 mm

 » Pode ser utilizada com uma impressora digital ou virtual

 » Motor linear com elevada torção

 » Controlo analógico da velocidade atavés do braço 
(start/stop suave) 

 » Suporte inverso para impressoras que puxam o stock 
durante ciclos de manutenção

O que vem na caixa?
 » O Reenrolador RW-9 direito ou Desenrolador  

LW-9 esquerdo 

 » Fonte de alimentação com ficha EU

Os reenroladores RW-9 and LW-9 são capazes de enrolar e desenro-
lar rolos de etiquetas. A acção de enrolar e desenrolar é dada pela 
posição (direita ou esquerda) do reenrolador. Graças aos novos 
reenroladores da Primera conseguirá rolos com melhor qualidade 
e a precisão necessária. 

Estão disponíveis placas de base

Nota importante: Flexibilidade/Rígidez do rótulo é um factor importante para o bom funcionamento 
no reenrolador. Se uma etiqueta for demasiado flexível, não importa a sua espessura, pode causar um 
enrolamento desigual, deslizamento ou paragem. Etiquetas em Polipropileno, Poliester e Vinil tendem 
a ser mais flexíveis do que etiquetas em papel. Caso identifique que as etiquetas são muito flexíveis, 
recomendamos que efectue testes no reenrolador antes de tomar uma decisão de compra.
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