
Η σειρά με τις Ετικετέζες AP360ε & AP362ε της Primera αποτελεί 
τις ιδανικές ημιαυτόματες ετικετέζες για κυλινδρικά δοχεία και 
περιέκτες, περιλαμβάνοντας μπουκάλια κονσέρβες, βαζάκια, και 
σωλήνες.

Η προετοιμασία και η εφαρμογή γίνεται εύκολα και γρήγορα:

1. Ρύθμιστε τους οδηγούς

2. Τοποθετήστε ένα περιέκτη/δοχείο στο μηχάνημα

3. Πατήστε το πεντάλ και η ετικέτα σας είναι έτοιμη.

Ο ενσωματωμένος βραχίονας με εντατήρα ελατηρίου σας εξα-
σφαλίζει ότι όλες οι ετικέτες θα τοποθετηθούν σωστά και χωρίς 
ζαρώματα.

Primera AP360e και AP362e, ετικετέζες για 
εφαρμογή ετικετών σε κυλινδρικούς περιέκτες 

Με την σειρά AP θα τοποθετείτε τις ετικέτες ταχύτερα και με 
μεγαλύτερη ακρίβεια – βοηθώντας σας να αυξήσετε την παρα-
γωγικότητα και τις πωλήσεις σας!

https://dtm-print.eu/en/
https://dtm-print.eu/el/pages/ap360e-label-applicator.html
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος Περιέκτη: 25,4 mm έως 238 mm (1” to 9,4”)

Διάμετρος Περιέκτη: 15 mm έως 170 mm (0,6” to 6,7”)

Σχήμα Περιέκτη: Κυλινδρικά και πολλά κωνικά

Μέγεθος Ρολού Ετικετών: Έως 203 mm (8” )

Πλάτος Ρολού Ετικετών: 25,4 mm έως 213 mm (1” to 8,375”)

Διάμετρος Πυρήνα Ρολού: 51,8 mm έως 76,2 mm (2” to 3” I.D.)

Τροφοδοτικό: 12 V DC, 5.0 A

Απαιτήσεις Ηλεκτρισμού: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Πιστοποιήσεις: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Βάρος: 7,26 kg

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):  340χιλ. Χ 226χιλ. Χ 328χιλ.

Gap between Labels: Recommended: 3.175 mm –  
 6.3500 mm (1/8” – 1/4”)

Τύπος Ετικετών: Κομμένες χωρίς σκάρτο (αράχνη)  
 Μπορούν να τοποθετηθούν και διάφανες  
 ετικέτες

Πάχος Σιλικονόχαρτου: 2 mil – 10 mil

Πάχος Ετικέτα και Κόλλα: 5 mil – 15 mil *

Φορά Τυλίγματος: Προς τα έξω (Wound out)

Κατασκευαστής: Primera Technology, Inc.

* Η ευκαμψία, ή ελαστικότητα, και η ακαμψία των ετικετών μπορεί να διαφέρουν από 
υλικό σε υλικό. Αν οι ετικέτες είναι πολύ ελαστικές παρά το πάχος τους, μπορεί να 
παρουσιαστούν ζαρώματα στην τοποθέτηση ή μπορεί να μην αφαιρούνται από το 
πατόχαρτο σωστά. Ετικέτες πολυπροπυλενίου, πολυεστέρα ή βινυλίου έχουν την τάση να 
είναι ποιο εύκαμπτες από τις χάρτινες ετικέτες. Εάν υποψιάζεστε ότι οι ετικέτες σας είναι 
πολύ ελαστικές καλό θα ήταν να δοκιμαστούν πριν προχωρήσετε σε αγορά

Τοποθετήστε τις ετικέτες με ακρίβεια και 
ταχύτητα
Με μια από τις Primera AP ετικετέζες θα έχετε την δυνατότητα να 
τοποθετείτε ετικέτες με ταχύτητες μέχρι και 1200 δοχεία/περιέκτες 
την ώρα. Οι ετικέτες τοποθετούνται χωρίς ζαρώματα, δίνοντας 
στα προϊόντα σας μια επαγγελματική εμφάνιση.

Η ετικετέζες AP-Series συνδυάζονται άριστα με  τους έγχρωμους 
εκτυπωτές ετικέτας LX500e, LX910e & LX2000e ή τους εκτυπωτές 
laser της σειρά CX της Primera. Επίσης μπορούν να εφαρμόσουν 
ετικέτες ρολού και άλλων μεθόδων εκτύπωσης όπως flexo ή offset.

Δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα:
Η AP360e είναι το βασικό μοντέλο. Τοποθετεί γρήγορα 
και αποτελεσματικά μία ετικέτα κάθε φορά.

Η AP362e είναι το ποιο εξελιγμένο μοντέλο. Έχει την 
δυνατότητα να τοποθετεί μια ή δύο διαφορετικές ετι-
κέτες σε κάθε δοχείο/περιέκτη. Έχει ενσωματωμένη 
οθόνη με μετρητή περιεκτών και εννέα μνήμες για 
να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις διαφορετικών δοχείων.

Χαρακτηριστικά
• Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη χρήση

• Ακρίβεια στην τοποθέτηση μιάς ετικέτας (AP360e) ή και δύο 
ετικετών μπρος– πίσω (AP362e) με ρυθμιζόμενο κενό

• Ταχύτητα – οι ετικέτες τοποθετούνται με 135 χιλιοστά το 
δευτερόλεπτο – έως και 1200 δοχεία την ώρα

• Προσεγμένο μέγεθος – χωράνε πάνω σε οποιοδήποτε γρα-
φείο ή πάγκο εργασίας

• Επαγγελματικά σχεδιασμένες – οι μοναδικές ημιαυτόματες 
ετικετέζες που διαθέτουν πιστοποιήσεις ασφαλείας και κα-
τανάλωσης UL, CSA και FCC

• Βιομηχανική μεταλλική κατασκευή με ατσάλινα μέρη για 
μεγάλη αντοχή στον χρόνο

©2021 DTM Print GmbH. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα ονόματα 
των δεδομένων και των εταιρειών που χρησιμοποιούνται σε εκτυπώσεις δειγμάτων είναι πλασματικά. Η εγγύηση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει στις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας του Ειρηνικού και της 
Λατινικής Αμερικής. 210125

Διανομέας Ελλάδος:
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