
AP550w je poloautomatický aplikátor štítků, 
který umožňuje rychlé, snadné a přesné značení 
výrobků. Je určen ke značení široké škály
rovných ploch, jako jsou obdélníkové nebo 
kónické láhve, krabice, balíky, tašky, sáčky,
sklenice a mnoho dalšího. Etikety jsou aplikovány
v přesně definované poloze, rovně a bez vrásek 
nebo záhybů. Tato aplikace zaručuje profesionální 
vzhled vašich produktů a v porovnání s ručním
aplikováním zvyšuje počet označených položek 
za hodinu. 
  Ovládání je jednoduché: Vložíte položku do 
mechanismu přitisknete rameno na produkt a tím 
automaticky použijete štítek. Pult s vestavěným LED 
displejem pro nastavení nastavitelná vzdálenost si pamatuje 
až devět pozic. Není potřeba využití stlačeného vzduchu, což 
přináší výhodu oproti jiným aplikátorům, které k práci vyžadují, 
hlučné a nákladné, kompresory.     

NOVÝ  
aplikátor pro 

značení 
rovných povrchů



S aplikátorem na rovné povrchy AP550e, 
můžete aplikovat až 500 štítků za hodinu. 
Etikety jsou nalepeny dokonale bez vrásek, 
což dává vašim konečným produktům vysoce
profesionální vzhled. AP550 je perfektní doplněk
k digitálním barevným tiskárnám Primera řady 
LX a CX. Společně poskytují kompletní řešení
pro tisk, který žádá velké množství malých 
a středních podniků. Aplikátor je ale vhodný pro
práci s popicky na roli vytištěnými jakýmkoli 
způsobem. Jako je flexografický, ofsetový a 
termotransferový tisk. 
 

Aplikace štítků rychle a přesně

Charakteristika
Snadné použití

Maximální svoboda pohybu

Nepotřebujete žádné upevnění vlevo nebo 
vpravo od štítku; obsluha může nastavit 
polohu pohodlněji.

Vysoká přesnost a spolehlivost aktivace 
mikrospínače

Nic k čištění od špíny; pracuje s jakýmikoli štítky, 
včetně průhledných

LED display s mechanismem posunu štítku 
dopředu / dozadu

Univerzální napájecí zdroj 

Primera nabízí také aplikátory, AP360 a AP362e, 
pro kulaté nádoby, jako jsou lahve, plechovky a kulatiny

AP362e Aplikátor etiket

Specifikace
Velikost produktů:

Rozměry:

Hmotnost:

Osvědčení:

Napětí:

Podporovaný
rozměr média: 

Výška etikety:
Šíře etikety:

Tvar nádoby:

Výška produktů:

od 19mm do 101,6mm (7,5"-4")

od 19mm do 152,4 (7,5"-6")

305x310 (12"Š x 12,2"H)*

od 0.05mm do 203mm (0.002" do 8")** 

od 22,2mm do 104,8mm 
(0,875" - 4,125")

50,8 - 76,2 (2"-3")

12VDC, 5.0A

100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watt

UL, UL-C, CE, FCC Classe A

7,26 kg

340mm x 226mm x 328mm 

Umístění etikety:

Maximální průměr 
role:
Průměr dutinky:

Montováno: 

až do 203mm (8") do krajů produktu

Rovné a kuželové plochy 

USA

Síť:

* Nádoba může být označena na přední/ zadní nebo obou stranách.
**Malý produkt do 20,3mm ( 0,8") Může vyžadovat adaptér rozměrů.
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