ES 9600
C-labeller

ES 9600 C-labeller
Volautomatisch 3-zijdig etiketteren
•

Compact en plaat besparend ontwerp

•

Industrieel design in roestvrij staal

•

Nauwkeurige gepositioneerde etiketten door het aandrukken onder de rand

De gemakkelijke etiketrolwissel met
automatische papierinvoer reduceert uw
tijdsverlies tot een minimum.
Dit geldt ook voor de TTF-printer, die
gemakkelijk kan weg gedraaid worden bij
het vervangen van etiketrol of printlint.

Het etiketteer proces:
De verpakkingen worden geleid door aangedreven zijdelingse
geleiders. Dit zorgt voor een stabiele en rechte positie tijdens het
C-labellen.

Optie: TTF-printer
met een printbreedte van 104 mm

De stabiele geleiding van de verpakkingen en de aandrukborstels
aan de boven-, onder- en zijkant verzekeren een precieze
etiketpositie.

Onze C-labeller brengt een unieke toeNa de ingave van de etiket- en verpakkingsgroottes berekent en
toont de software automatisch de juiste instellingen. Het kost de
operator nu slechts enkele seconden om de machine juist in te
stellen.

gevoegde waarde aan uw product. Het
grote etiket biedt diverse mogelijkheden
qua etiketdesign. Dit geeft u een stapje
voor op de concurrentie.
U kan uw producten op een nieuwe
manier presenteren: de etiketinformatie
is vlot leesbaar wanneer u de verpakkingen stapelt.
Alle informatie op één etiket
Dit reduceert het aantal rolwissels en
voorkomt het gebruik van foute etiketten. Het aanbrengen van het etiket over
3 zijden heeft vele voordelen: een sluit'zegel', bescherming, het voorkomt herverpakking en verhoogt de stabiliteit. En
natuurlijk geeft het uw product een
unieke uitstraling.
De nieuwe stand-alone-oplossing combineert vlot met de ESPERA weeg/uitprijsmachines of met bestaande productielijnen.

Model

ES 9600 C-labeller

Etiketgrootte

min.

L 120 x B 50 mm

max.

L 500 x B 107 mm

Printsnelheid

tot 200 mm

Max. etiketteersnelheid

72 m / min

Capaciteit

tot 100 stuks / min
afhankelijk van etiketlengte,
productspecificaties en printvelden

Max etiketrol

Ø 400 mm

Max. etiketlengte

500 mm

Perslucht

6 bar

Verpakkingsafmetingen

min. L 150 x B 65 x H 20 mm
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ESC met touchscreen

Optie

Thermal transfer printer

Netspanning

180 V – 255 V / 50 – 60 Hz

~1750-1960

Terminal

670

970

~840-1050

De afbeeldingen tonen specifieke machine configuraties, wijzigingen voorbehouden.

max. L 370 x B 280 x H 200 mm

Terminal met
touchscreen

55

0
570
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