LO-1600/S2-1

LO-1600/S2-1- for bundetikettering
Systemet består af:

- Høj kapacitet
- Nem betjening
- Stærk konstruktion
- Mange optioner
- Forskellige udgaver

- 2-delt transportbånd med fødevaregodkendt gummibånd, opbygget
på højdejusterbart understel, udført i rustfri stål.
- Systemet er forsynet med start/stop nødstopspanel.
- EME Serie 2000 etiketdispenser monteret på en dobbelt
rørstander med spindel og håndhjul for nem justering af
etikettens sidejustering.
Mulige optioner:
- systemer for separering af produkter (opgavespecifik).
- bredere eller længere transportør.
- Top-dispenser.
- printsystemer (f.eks. termotransferprinter, varmeprægning m.m.)
- sensor for transparente etiketter.
- signal for etiketrulle-snart-slut og etiketrulle slut.
- flere optioner er mulige, så spørg gerne!
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Specifikationer
Dimensioner
Vægt
Tilslutninger

1630x800x1200mm (LxBxH)
125 kilo
1 x 230VAC 50/60Hz.

Transportør*

Fødevaregodkendt plastbånd opbygget på stativ i rustfri stål.
Bredde 2 x 110mm infeed 1 x 235mm outfeed
Længde: 1600mm. Andre længder efter opgaver.
Fast hastighed / alternativt med variabel hastighed.

Produktdimensioner

50-230mm bredde - længde 100-500mm
Højde 5-400mm. Andre dimensioner efter opgave.

Etiketdispenser*

EME Serie 2000. Højre- eller venstrevendt.
Se særskilt datablad for yderligere specifikationer.

Etiketdimensioner

Længde fra 15-250mm.
Bredde fra 15-120mm.
Større dimensioner muligt ved brug af anden dispenser.

Hastighed

Op til 200 produkter/min. (afhængig af etiket/produkt)

Betjening

EME Serie 2000 etiketdispenser giver mulighed for at definere
45 etiketteringsprogrammer (produkt/etiket-kombinationer) og
gemme disse i dispenserens hukommelse.

* Alle konfigurationer kan leveres som højre- eller venstrevendte maskiner.
Vores systemer for bundetikettering kan leveres i mange varianter, baseret på vores brede
sortiment af standardkomponenter som f.eks. forskellig størrelse transportør, forskellige
etiketdispensere, med eller uden produktseparering, rundbord for indfødning eller opsamling,
kontrolfunktioner, printsystemer m.m.
Vi bygger den optimale maskine tilpasset dit behov!

2-120LH

Maskinretning fra højre-mod-venstre

2-120RH

Maskinretning fra venstre-mod-højre
Forbehold for ændringer i specifikationer.
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