ES 6000
Volautomatisch
weeg-/uitprijzen
tot 30 kg of 80 kg

ES 6001

ES 6000
Weeg-/uitprijzen van producten tot 30 kg of 80 kg
•

Volautomatische machine met een vele positioneermogelijkheden

•

Etiketteersnelheid tot 40 stuks per minuut

•

Interactieve besturing van de machine dankzij ESMS beheersysteem

ES 6001
Etiketteren op de zij- of bovenkant

High performance motor

De ES 6000 is beschikbaar in vele varianten.
Met de ES 6001 zijn de volgende etiketposities mogelijk: op de bovenkant, achterkant, voorkant of op de zijkant.
Met de ES 6002 is het mogelijk om 2 etiketten op dezelfde verpakking aan te
brengen:
• twee etiketten op de bovenkant
• één etiket op de bovenkant en een

Mogelijke etiketposities

tweede etiket op de voorkant, achterkant of zijkant
• één etiket op de voorkant en één etiket
op de achterkant
Deze machine kan zowel in een
links of rechts georiënteerde
productielijn geïntegreerd
worden.

Beschermingskap

ES 6002
Etiketteren aan de boven- of achterkant
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Max. met extra transportband
Max. met optie “langverpakking”
Bandsnelheid
Product detectie
12 Dot/mm/300 dpi
Max. dragerbandbreedte
Max. printsnelheid
Max. printbreedte
Min. etiketgrootte B x L
Max. etiketgrootte B x L
Rolkern ø / max. etiketrol ø
RS 232
RS 485
Ethernet
PS/2 connectie/parallel
Netspanning
Bedrijfstemperatuur

Aan de achterkant van de terminal zijn diverse
connectie-mogelijkheden aanwezig

ES 6000
ESC met touchscreen
ESMS
30 / 80 kg
tot 40 stuks / min.*
aparte verpakkingen
(L x B x H)
450 x 500 x 480 mm
450 x 400 x 480 mm
L 650 mm
variabel
fotocel
ja
110 mm
250 mm/s
104 mm
37 x 37 mm
106 x 170 mm**
76 mm / 210 mm
ja
optioneel
ja
ja
190 V tot 260 V / 50 - 60 Hz
-10 °C tot +40 °C

Gebruikersterminal
met touchscreen

* afhankelijk van verpakkings –en etiketgrootte
** voor het gebruik van grote etiketten raden wij testen aan

Hoogteverstelling
van de printerbrug
door gasgevuld
veersysteem
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De afbeeldingen tonen specifieke machine configuraties, wijzigingen voorbehouden.

Model
Terminal
User interface
Weegbereik
Capaciteit
Invoer
Max. verpakkingsgrootte

Afmetingen zijn afhankelijk van de machineconfiguratie

11

50
85

ESPERA-NEDERLAND B.V.
De Boelakkers 6 • 5591 RA Heeze
Telefoon +31 (0)40 253 06 65 • Fax +31 (0)40 254 11 65
espera@espera.nl • www.espera.com

Australië • België • Canada • Chili • Denemarken • Duitsland • Engeland • Finland • Frankrijk • Griekenland • Ierland • IJsland • Israël • Italië • Kazachstan • Kroatië • Liechtenstein • Luxemburg • Mexico • Nederland
Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Roemenië • Rusland • Slowakije • Spanje • Taiwan • Tsjechische Republiek • Turkije • Verenigde Staten van Amerika • Wit-Rusland • Zuid-Afrika • Zweden • Zwitserland

