
НОВО!НОВО!

AP-серията от апликатори за етикети е перфектния полу-автоматичен начин за брандиране на 
цилиндрични контейнери, включително бутилки, консерви, буркани и туби.

Инсталацията и работата е бърза и лесна.  Просто: 

1. Нагласете водача.
2. Поставете контейнера в машината.
3. Настъпете педала и етикета е залепен

Вградената притискаща ръка осигурява етикетите да 
са нанесени плътно и без набръчкване. 

С AP-серията Апликатор за Етикети Вие ще можете да 
лепите етикети по-бързо и по-точно, което ще ускори 
производството и продажбата на вашите изделия!

AP-Серия Апликатор на Етикети
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Поставяй Етикети Бързо и Точно
С АР-серията Апликатор на Етикети Вие ще можете да лепите 1200
етикета на час.  Те са перфектно залепени без набръчкване и 
придавайки на продукта напълно завършен професионален вид.

АР-серията Апликатор на Етикети е идеално допълнение към LX 
или CX серията принтери за етикети.  Машината също така може 
да работи с предварително подготвени ролки произведени с 
офсетни и други технологии.

Container Width: 25.4 mm to 238 mm

Container Diameter: 15 mm to 170 mm

Container Shape: Cylindrical and many tapered

Supply roll diameter: Up to 203 mm

Media liner width: 25.4 mm to 213 mm

Supply roll core: 51.8 mm to 76.2 mm

Electrical rating: 12VDC, 5.0A

Power requirements: 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Agency certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Weight: 7.26 kg

Dimensions: 340 mmW x 226 mmH  x 328 mmD

Спецификации

AP-серията Апликатори за Етикети са перфектното 
допълнение към цветните принтери за етикети 
LX400e и LX810e на Primera

Характеристики
» Бърза инсталация и лесна работа
» Точно лепи етикети на лицето (AP360e) или на лицето и гърба 

(AP362e) на различни разстояния
» Бърз – етикетите се лепят с 135 мм в секунда – до 1200 контейнера 

на час
» Малък размер – побира се на повечето бюра
» Професионален дизайн – един от малкото полу-автоматични 

апликатори за етикети с UL, CSA и FCC сертификати
» Професионална издръжливост – изработен от качествена 

стомана за дълга и надеждна употреба

AP360e е базовия модел. Той може бързо и 
ефикасно да лепи по един етикет на цикъл. 

AP362e е усъвършенстван модел, който може да
лепи един или два различни етикета върху един 
контейнер. Също така разполага с  вграден LED
брояч и памет за до девет офсета за различно 
разположение на етикетите.

Предлага се в Два Модела
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