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X-180 - elektroniczny podajnik etykiet z licznikiem
i  urządzeniem do usuwania podkładu.

Dane techniczne:

Nazwa/typ: X-180
Wymiary: 225 (Sz.) x 174 (W.) x 280 (Dł.) mm
Prędkość: 130 mm/s
Szerokość etykiety: 5-180 mm
Max. średnica: 250 mm
Napięcie: 110 V / 60 Hz, 220 V / 50 Hz
Waga netto: 6.9 kg

Funkcje:

Automatycznie usuwa papier, winyl, octan, poliester, folię i inne materiały podkładowe.
Automatycznie przewija uszkodzone etykiety, aby uzyskać czystsze środowisko pracy.
Dostosowanie do różnych rozmiarów etykiet nie wymaga stosowania żadnych narzędzi.
Nie wymaga konserwacji.
Silnik o wysokim momencie do rolek z etykietami o dużej średnicy i wadze.
Licznik LCD pokazuje ilość wydanych etykiet.
Stosowane w przemyśle elektronicznym, chemicznym, spożywczym, logistyce i dystrybucji.
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X-130 elektroniczny dozownik etykiet z licznikiem
i  urządzeniem do usuwania podkładu.

Dane techniczne:

Nazwa/typ: X-130
Wymiary: 136 (Sz.) x 174 (W.) x 280 (Dł.) mm
Prędkość: 130 mm / s
Szerokość etykiety: 5-130 mm
Max. średnica: 250 mm
Napięcie: 110 V / 60 Hz, 220 V / 50 Hz
N.W: 3,6 KG

Funkcje:

Automatycznie usuwa papier, winyl, octan, poliester, folię i inne materiały podkładowe.
Automatycznie przewija uszkodzone etykiety, aby uzyskać czystsze środowisko pracy.
Dostosowanie do różnych rozmiarów etykiet nie wymaga stosowania żadnych narzędzi.
Nie wymaga konserwacji.
Silnik o wysokim momencie do rolek z etykietami o dużej średnicy i wadze.
Licznik LCD pokazuje ilość wydanych etykiet.
Stosowane w przemyśle elektronicznym, chemicznym, spożywczym, logistyce i dystrybucji.

2.



X-100 elektroniczny dozownik etykiet z licznikiem
i  urządzeniem do usuwania podkładu.

Dane techniczne:

Nazwa/typ: X-100
Wymiary: 136 (Sz.) x 174 (W.) x 280 (Dł.) mm
Prędkość: 130 mm / s
Szerokość etykiety: 5-100 mm
Max. średnica: 250 mm
Napięcie: 110 V / 60 Hz, 220 V / 50 Hz
N.W: 3,6 KG

Funkcje:

Automatycznie usuwa papier, winyl, octan, poliester, folię i inne materiały podkładowe.
Automatycznie przewija uszkodzone etykiety, aby uzyskać czystsze środowisko pracy.
Dostosowanie do różnych rozmiarów etykiet nie wymaga stosowania żadnych narzędzi.
Nie wymaga konserwacji.
Silnik o wysokim momencie do rolek z etykietami o dużej średnicy i wadze.
Licznik LCD pokazuje ilość wydanych etykiet.
Stosowane w przemyśle elektronicznym, chemicznym, spożywczym, logistyce i dystrybucji.
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Dane techniczne:

Waga netto: 4,5 kg
Dostępna długość etykiet: 4 ~ 60 mm
Dostępna szerokość etykiet: 4 ~ 140 mm (na zamówienie)
Dostępna średnica rdzenia rolki: min. 15 mm (na zamówienie)
Dostępna średnica zewnętrzna rolki: max.245 mm
Prędkość podawania: 250 cm/min., regulowana
Wymiar zewnętrzne: 285 (Dł.) x 195 (Sz.) x 300 (W.) mm
Napięcie: DC 12V
Pobór mocy: 25W

Funkcje:

Elektroniczny system sterowania, łatwa obsługa, automatyczne dozowanie,
utrzymuje etykiety w czystości i na płasko.
Po zabraniu kolejna etykieta będzie podawana automatycznie.
Małe etykiety mogą być wydawane po kilka.
Jedna maszyna może obsłużyć kilka stacji roboczych i poprawić wydajność pracy
Stosowane do interwału, całej rolki lub do kodu kreskowego.
Pozycję dozowania można dowolnie regulować
Dokładność i niezawodność czujnika fotoelektrycznego, (dla użytkowników usuwających
znaczniki wielomodowe w dowolnie wybranym kierunku).
Opóźnienie pozycji regulowane od 1-10, długość dozowania regulowana.
Prędkość dozowania można regulować dowolnie, aby zastosować do różnych typów etykiet
Podaje etykiety całe i wykrawane.
Automatycznie usuwa papier, winyl, octan, poliester, folię i inne materiały podkładowe.
Automatycznie przewija uszkodzone etykiety, aby uzyskać czystsze środowisko pracy.
Dostosowanie do różnych rozmiarów etykiet nie wymaga stosowania żadnych narzędzi.
Nie wymaga konserwacji.
Silnik o wysokim momencie do rolek z etykietami o dużej średnicy i wadze.
Licznik LCD pokazuje ilość wydanych etykiet.
Stosowane w przemyśle elektronicznym, chemicznym, spożywczym, logistyce i dystrybucji.

1150 D automatyczny dozownik etykiet.
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FTR-218C automatyczny dozownik etykiet
                 o solidnej konstrukcji.

Dane techniczne:

Waga netto: 6,5 kg
Dostępna długość etykiet: 4 ~ 200 mm
Dostępna szerokość etykiet: 4 ~ 120 mm (na zamówienie)
Dostępna średnica rdzenia rolki: min. 20 mm (na zamówienie)
Dostępna średnica zewnętrzna rolki: max.200 mm
Prędkość podawania: 0 ~ 255 mm/min.
Wymiar zewnętrzne: 260 (Dł.) x 290 (Sz.) x 260 (W.) mm
Napięcie: 220V/50Hz
Pobór mocy: 6W

Funkcje:

Dozowniki etykiet utrzymują etykietę w czystości i na płasko, bez uszkodzeń i falowania.
Przyjazne dla środowiska.
Innowacyjny w porównaniu z tradycyjnym trybem pracy, zmniejsza wpływ czynników ludzkich.
Maszyna ma funkcję zliczania, która jest dobrym sposobem kontroli kosztów produkcji.
Sterowanie elektroniczne, praca z własnym czujnikiem, szybkie wydawanie etykiet
Poprawia wydajność pracy poprzez zmniejszenie trudności.
Łatwa obsługa, kompaktowa konstrukcja
Po podniesieniu kolejna etykieta będzie podawana automatycznie.
Małe etykiety mogą być wydawane jednorazowo po kilka.
Długość dozowania regulowana, maks.: 100 mm.
Jedna maszyna może obsługiwać kilka stacji roboczych równocześnie.
Stosowany do szybkiej separacji: etykiet samoprzylepnych, kodów kreskowych,
naklejek zabezpieczających, naklejek laserowych lub z tłoczeniem na gorąco,
oznakowań hermetyzacji, materiałów izolacyjnych, gumowych naklejek wypukłych,
oznaczeń daty produkcji i innych.
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FTR-218C automatyczny dozownik etykieto solidnej
konstrukcji, z dwoma licznikami i rolkami etykiet.

Dane techniczne:

Waga netto: 12 kg
Dostępna długość etykiet: 4 ~ 200 mm
Dostępna szerokość etykiet: 4 ~ 80 mm (na zamówienie)
Dostępna średnica rdzenia rolki: min. 20 mm (na zamówienie)
Dostępna średnica zewnętrzna rolki: max.200 mm
Prędkość podawania: 0 ~ 255 mm/min.
Wymiar zewnętrzne: 275 (Dł.) x 278 (Sz.) x 317 (W.) mm
Napięcie: 220V/50Hz
Pobór mocy: 6W

Funkcje:

Dozowniki etykiet utrzymują etykietę w czystości i na płasko, bez uszkodzeń i falowania.
Przyjazne dla środowiska.
Innowacyjny w porównaniu z tradycyjnym trybem pracy, zmniejsza wpływ czynników ludzkich.
Maszyna ma funkcję zliczania, która jest dobrym sposobem kontroli kosztów produkcji.
Sterowanie elektroniczne, praca z własnym czujnikiem, szybkie wydawanie etykiet
Jedna maszyna poradzi sobie z dwoma rolkami etykiet.
Łatwa obsługa, kompaktowa konstrukcja
Po podniesieniu kolejna etykieta będzie podawana automatycznie.
Małe etykiety mogą być wydawane jednorazowo po kilka.
Długość dozowania regulowana, maks.: 200 mm.
Jedna maszyna może obsługiwać kilka stacji roboczych równocześnie.
Stosowany do szybkiej separacji: etykiet samoprzylepnych, kodów kreskowych,
naklejek zabezpieczających, naklejek laserowych lub z tłoczeniem na gorąco,
oznakowań hermetyzacji, materiałów izolacyjnych, gumowych naklejek wypukłych,
oznaczeń daty produkcji i innych.
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