ES 7700
C-Labeller

C-Labeller
Volautomatisch 3-zijdig weeg-/uitprijzen
•

Compact en plaats besparend ontwerp

•

Industrieel design in roestvrij staal

•

Geen artikelwisseltijden dankzij buffermogelijkheid

•

Automatische instelling van de verpakkings –en etiketgrootte

•

Nauwkeurige gepositioneerde etiketten door het aandrukken onder de rand

De verpakking wordt heel precies geleid door laterale geleiders.

De C-labelmodule kan, zonder extra benodigde ruimte, opgebouwd worden op
bestaande machines van de ES 7000
reeks met trommeldrukker.
De verpakkingen worden geleid gedurende het ganse C-labelproces. Alle
instellingen kunnen per verpakkingsnummer worden opgeslagen, zoals bij alle
machines van de ES 7000 reeks. Hierdoor zijn er geen manuele instellingen
nodig. Zelfs niet bij een wissel van verHet etiket wordt automatisch en precies over de rand aangebracht
en vervolgens aangedrukt onder de rand.

pakkingen of etiketten.
Het etiket wordt nauwkeurig rond de verpakkingsrand geleid en vervolgens aangedrukt onder die rand. Hierdoor kan het
etiket niet scheuren of beschadigd worden tijdens het verdere transport.
Een snelle etiketrolwissel en de mogelijkheid om zowel thermisch als met thermotransfer te werken, zijn vanzelfsprekend.
Het voordeel van een geïntegreerde
machine is, naast de evidente plaats
besparing, dat de volledige sturing van de
machine gebeurt vanuit één terminal; één
softwarepakket voor de ganse lijn. Dit is
belangrijk bij de integratie van de machi-

De machine etiketteert snel en uiterst flexibel.

nes in een netwerk.

Modell

C-Labeller

Etiketgrootte

min.

L 140 x B 40 mm

max.

L 500 x B 107 mm

ESPERA's C-labeller brengt een unieke
toegevoegde waarde aan uw product. Het

Max. printbreedte

104 mm

grote etiket biedt diverse mogelijkheden

Max. printlengte

de ganse etiketlengte

qua etiketdesign. Dit geeft u een extra

Printsnelheid

tot 300 mm

stapje voor op de concurrentie.

Capaciteit

afhankelijk van de etiket – en

Speed velden

mogelijk in de niet-geprinte oppervlakte

productspecificaties
Verpakkingsgeleiding

gedurende het ganse etiketteerproces
door laterale geleiders

De instelling van de verpakkingshoogte –en breedte is gemotoriseerd en
wordt automatisch gestuurd door het verpakkingsprogramma / PID
nummer. Ook de etiketpositie en het al dan niet aandrukken onder de rand
wordt automatisch gestuurd.
Benodigde ruimte

geen extra ruimte noodzakelijk

Perslucht

3 bar

Verpakkingsgrootte

min.

L 100 x B 120 x H 20 mm

max.

L 370 x B 280 x H 120 mm
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Het gebruik van de C-labeller limiteert de verpakkingshoogte voor de
basismachine tot 135mm

Nieuwe mogelijkheden voor uw productpresentatie:
Gestapelde verpakkingen met een vlotte leesbaarheid
van de etiketinformatie.
~1750-1960

870
~1970

410

~840-1050

~1685-1900

De afbeeldingen tonen specifieke machine configuraties, wijzigingen voorbehouden.

Voor details over het basismodel van de machine, verwijzen wij graag naar
de respectievelijke brochure.
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