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System etykietowania AG2000 
 
 

 
System etykietowania AG2000 umoŜliwia 
automatyczne naklejanie etykiet bezpośrednio na 
produktach przesuwanych na taśmie podającej. 
System jest efektywną kosztowo alternatywą dla 
ręcznego etykietowania i opiera się na drukarce 
etykiet GoDEX EZ-2200PLUS (203dpi) lub EZ-
2300PLUS (300dpi). System oferuje duŜą 
elastyczność i wysoką trwałość, przy niskich 
kosztach i łatwej obsłudze. 
 
Idealnie sprawdzi się na liniach produkcyjnych, 
gdzie potrzebne jest sprawne oznakowanie 
produktów o płaskiej powierzchni i identycznym 
kształcie. UmoŜliwia bardzo ekonomiczne 
etykietowanie od góry lub z boku pudełka. 
Aplikator składa się z urządzenia sterującego i 
trzech głównych części mechanicznych (z 
regulowanego ramienia, wentylatora, rolki 
podającej). Regulacja wysokości ramienia 
aplikatura pozwala na łatwe dostosowanie do 
róŜnych rozmiarów pudełek. 
 
Wentylator moŜe być dostosowany do kaŜdego rozmiaru etykiety i reguluje róŜnice prędkości między drukarką, a taśmą 
podającą. Jego pojemność moŜna dostroić do wagi, długości i stosowanego wymiaru etykiet. System moŜna rozbudować 
wykorzystując wyposaŜenie opcjonalne. Jest moŜliwość zamówienia całego systemu jako zestaw (drukarka, nawijak, interfejs 
aplikatora, aplikator). 
 

System etykietowania AG2000 

Kompatybilne drukarki EZ-2200PLUS (203dpi), EZ-2300PLUS (300dpi) 
Uchwyt, ramię, uchwyt wentylatora Stal nierdzewna, cięta laserowo, szczotkowana i piaskowana 
Średnica rolki etykiet do 200 mm (wewnętrzny uchwyt rolki drukarki) 
Szerokość wewnętrzna rolki 1 ", 1,5", 3 "(25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm) 
Wymiary etykiet Szerokość 25mm - 110mm, długość 30mm - 150mm 
Zwijacz Wewnętrzny zwijacz drukarki 
Max. prędkość taśmy podającej 300mm/s 
Max. szybkość systemu 175mm/s 

Sterownik 
On / Off; Regulator blokady czasu (w celu uniknięcia wielu sygnałów czujników 

z produktów o nieregularnych kształtach, wzorzystych, częściowo-
przezroczystych); Czujnik On / Off; Sterowanie diodami LED 

Wentylator  24V DC, odwrócony, regulowana pojemność 
Wałek zaciskowy Z gumy piankowej, regulowany w pionie i poziomie 
Zasilanie 24V DC, dostarczane przez interfejs aplikatora drukarki 

Wymiary (gł. x wys. x szer.) 
Dł. 870 mm, Wys. 200 mm, Szer. 240 mm 

Z drukarką: Dł. 1000 mm, Wys. 400 mm, Szer. 270 mm 
Waga 7 kg wagi (22 kg - z drukarką) 

Opcje 
Przemysłowy stojak podłogowy, wysięgnik (rura) 500mm / 1000mm, zaciski, 

stand poziomy / pionowy, czujnik, uchwyt czujnika 
Gwarancja producenta  36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km) 

 


