
Aplicatoarele de Etichete din Seria Primera AP reprezintă soluţia perfectă semi-automată de etichetare
pentru recipientele cilindrice, precum și pentru numeroase recipiente conice, inclusiv sticle, cutii de 
conserve, borcane și tuburi.

Instalare și utilizare rapidă și facilă. Trebuie doar să:

1. Setaţi ghidajele
2. Plasaţi recipientul în aparat
3. Apăsaţi pedala de picior şi eticheta va fi aplicată

Brațul încorporat presurizat şi acţionat cu resort asigură
aplicarea compactă și fără încrețituri a etichetelor.

Cu ajutorul aplicatorului de etichete din seria AP veți putea
aplica etichete mult mai rapid și mai precis – fapt ce ajută la
accelerarea procesului de producție, precum și la vânzarea
mai multor produse!

Aplicatoare de etichete
din seria AP

pr imeralabel .eu
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Aplicare Rapidă şi Precisă a Etichetelor
Cu ajutorul Aplicatorului de Etichete din Seria AP veți putea aplica eti-
chete cu viteze de până la 1200/oră. Etichetele se aplică perfect, fără a
forma încrețituri, oferind produselor dumneavoastră finite un aspect 
profesional.

Aplicatoarele de Etichete din Seria AP reprezintă un accesoriu ideal 
pentru imprimantele Primera din seriile LX sau CX.  De asemenea, 
acestea pot aplica etichete alimentate din rolă, termosensibile, produse
de alte aparate de imprimat flexografice, offset sau prese digitale.

Lăţimea între 25,4 mm şi 238 mm 
recipientului: (între 1” şi 9,4”)

Diametrul între 15 mm şi 170 mm
recipientului: (între 0,6” şi 6,7”)

Forma recipientului: cilindrică şi diferite forme conice

Diametrul rolei de
alimentare: până la 203 mm (8’’)

Lăţimea suportului între 25,4 mm şi 213 mm
siliconic: (între 1” şi 8,375”)

Diametrul tamburului între 51,8 mm şi 76,2 mm 
rolei de alimentare: (între 2” şi 3” diametru interior)

Consum electric: 12V DC, 5,0 A

Putere de alimentare: 100-240V AC, 50/60 Hz, 60 W

Certificări: UL, UL-C, CE, FCC Clasa A

Greutate: 7,26 kg

Dimensiuni: 340mm Lățime  x 226mm Înălțime
x 328mm Adâncime

Spațiul dintre etichete: Recomandare: 3.175mm – 6.3500mm 
(1/8” – 1/4”)

Tipul de etichetă: Etichete pretăiate cu resturile tip 
matriță îndepărtate.  Se pot utiliza 
etichete transparente

Grosime liner: 0.0508 mm - 0.254 mm (netezimea 
acestuia va afecta alimentarea – un 
liner prea lucios sau prea subțire va 
aluneca printre rolele de ghidaj)

Etichetă + Grosimea
adezivului: 0.127 mm - 0.381 mm *

Direcția de rulare: Desfășurarea rolei de etichete – Vezi 
indicațiile de mai jos pentru poziționa-
rea etichetei COPY (Poziția 3 sau 4 pen-
tru majoritatea recipientelor)

*Notă importantă: Pliabilitatea/Flexibilitatea/Rigiditatea etichetei este de
asemenea un factor important. Dacă eticheta este prea flexibilă, indiferent de
grosime, aceasta se poate șifona și este posibil să nu se desprindă de liner
atunci când se apropie de senzorul dispenser. Etichetele de polypropylenă,
polyester și vinyl tind să fie mai flexibile decât etichetele de hârtie. În cazul în
care considerați că rola de etichete este prea flexibilă, se recomandă ca rola
și recipientul să fie testate cu aplicatorul înainte de a lua decizia de cumpărare
a rolei de etichete sau a aplicatorului.

Specificaţii

Aplicatoarele de Etichete din Seria AP reprezintă accesoriul ideal pentru
Imprimantele Color de Etichete Primera LX400e şi LX900e.

Caracteristici
» Instalare rapidă și operare facilă
» Aplicarea precisă a etichetelor pe partea frontală (modelul AP360e) sau

față-spate (modelul AP362e), cu spațiere variabilă
» Rapiditate – etichetele sunt aplicate la o viteză de 135 mm (5,3”) pe

secundă – până la 1200 de recipiente pe oră
» Dimensiune compactă – se poate instala cu uşurinţă pe majoritatea

birourilor sau a bancurilor
» Design profesional – unul dintre singurele  aplicatoare semiautomate

de etichete cu certificări UL, CSA și FCC în ceea ce privește siguranța
și emisiile

» Rezistență industrială – construit din plăci metalice de mare rezistenţă
și oțel pentru asigurarea durabilității

AP360e este modelul de bază. Aplica rapid si eficient o 
singura eticheta pe un recipient.

AP362e este un model avansat. Poate aplica una sau două
etichete diferite pe un singur recipient. Modelul include şi
un dispozitiv încorporat de contorizare cu led, precum și o
memorie care poate stoca până la nouă offseturi de etichete
față-spate.

Două Modele Disponibile

© 2015 Primera Technology, Inc. Toate drepturile rezervate. Specificaţiile sunt sub rezerva modificărilor fără preaviz. Primera
este o marcă înregistrată a Primera Technology, Inc. Toate datele folosite în eşantioanele de producţie sunt fictive. 150821pr
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