
Halvautomatisk etikettering af cylindriske emballager

SO-2120 leveres som en køreklar enhed.

Det kompakte design og den simple opbygning betyder, at brugerne
vil opleve at SO-2120 er let at arbejde med og at de hurtigt bliver
fortrolige med maskinen.

Så snart operatøren har placeret emnet på de to passive valser og
aktiveret fodpedalen, udføres etiketteringen automatisk i en ensartet
og høj kvalitet.

De mekaniske indstillinger udføres hurtigt og præcist takket være
de kraftige spindelføringer med håndhjul. De parametre, der vedrører
selve etiketteringen gemmes i dispenserens hukommelse, hvor der
kan lagres op til 45 forskellige programmer.

Afstanden mellem de to nederste valser indstilles også v.h.a. en
spindel. Derved bliver der mulighed for at etikettere mange forskellige
typer af emballager. Valserne kan endvidere leveres så de er tilpasset
specielle emballager, f.eks. hvis låget har en større diameter end selve
emballagen etc.
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- Perfekt etikettering

- Nem betjening

- Stor fleksibilitet

- Kompakt

- Driftssikker
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Forbehold for ændringer i specifiktioner

Varmeprægning (Hot-Stamp)

Trykareal 12x30mm/30x12mm
EME M01

Termotransferprint 203dpi

Printareal 32x40mm/40x32mm
Markem-Imaje 8018

Termotransferprint 305dpi

Printareal 32x30mm/30x32mm
ICE Pegasus

EME Etiketteringsmaskiner ApS • Frydensbergvej 17 • 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 78 78 • e-mail: eme@e-m-e.dk • www.e-m-e.dk

Specifikationer

Dimensioner 680x550x700mm (LxBxH).
Bundplade: 665x400mm

Vægt Ca. 40 kilo

Tilslutninger 1 x 230VAC 50/60Hz.

Trykluft 6 bar

Produktdimensioner Ø20-Ø100mm. Højde op til 200mm
- andre dimensioner efter opgave

Etiketdispenser Baseret på EME Serie 2-120H dispenser
For øvrig info se særskilt datablad.

Etiketbredde 20-120mm

Kapacitet Afhænger i høj grad af operatøren, men også af den aktuelle emballage-
størrelse og etiketlængde. Typisk kapacitet er 700-1100/timen

Betjening Systemet er bygget omkring en EME Serie 2000 dispenser. Derfor er det
muligt at definere op til 45 forskellige etiketteringsprogrammer (kombi-
nationer af emballage/etiket) og gemme disse i dispenserens
hukommelse

Optioner
Ultra Sonic sensor For registrering af transparente etiketmaterialer

Varmeprægning EME M01 varmeprægningstrykværk for tiltryk med variable informationer
(f.eks. datoer, Lot-nr mm.), ud

Termotransfer Markem-Imaje 8018, 203 dpi termotransferprinter
ICE Pegasus, 305 dpi termotransferprinter

Gulvstativ Kan laves efter opgave.
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