لیبل چسبان لیبل خٌدچسب
دطتگاٍ لیثل چظثاى خِت چظثاًذى لیثلِای پشت چظثذار
هاشیي آالت طاخت گزٍّ صٌؼتی ّیذر حاصل تدزتیات
ػولی ّ پیزّی اس شیٍْ ُا ّاطتاًذاردُای خاص ایي
گزٍّ صٌؼتی اطت .تِزٍ گیزی اس تحمیمات ّتْطؼَ
ػلوی خظتگی ًاپذیز هحممیي ّکارشٌاطاى فٌی ایي
شزکت تضویي کٌٌذٍ کارآیی ،دّام ّتَ رّس تْدى
هاشیي آالت طاخت ایي گزٍّ صٌؼتی هیثاشذ.
ایي طاهاًَ هدوْػَ ای اس یک ،الی طَ دطتگاٍ
اپلیکیتْر تزچظة اطت کَ در طزفیي ّیا تاالی یک
ًمالَ اصلی ًصة گزدیذٍ اًذایي هدوْػَ تزرّی یک
شاطی اصلی طٌگیي ّ صٌؼتی کَ تصْرت کاتیٌت
تاّرق اطتٌلض اطتیل پْشش دادٍ شذٍ ًصة شذٍ
اًذ ّ تطْر ُواٌُگ تا یکذیگز کار هیکٌٌذ تا اًْاع لیثل
ُای کاغذی ّ پالطتیکی را تز پشت ّ رّ ّگزدى
تطزی ُا ّظزّف در اتؼاد ّ احدام 07هیلی لیتز الی
پٌح لیتزی  ،تاخزّخی ًاهی 0077الی  5077تطز
درطاػت یا تیشتز تچظثاًٌذ.
نحٌه کار ً ًیژگی ىای اصلی
 سًدیز ًمالَ دطتگاٍ تحت کشش ًیزّهحزکَ هظتملخْد تَ ًزهی حزکت هیکٌذ ّ ظزّف خالی ّیا پزشذٍ
را تَ ّاحذ تایویٌگ ّارد کزدٍ ّ دراداهَ اس هماتل
اپلیکیتْرُای لیثل خِت دریافت تزچظثِا ػثْر دادٍ ّ
تَ خارج اس دطتگاٍ حول هیکٌذ.
 هدوْػَ ای اس یک الی طَ دطتگاٍ اپلیکیتْرتزچظة چظثاى صٌؼتی هذل  Widder 215هدِش تَ
اطتپزهْتْر طزیغ ّدلیك در طزفیي ًمالَ اصلی
دطتگاٍ تزرّی پایَ ُای طَ گاًَ هظتحکن دارای
طاهاًَ تٌظین دلیك ّآطاى ّرًیَ ًصة شذٍ اًذ کَ
اهکاى تٌظین هحل الصاق لیثل را در ارتفاع ظزف ّ
تغییز ساّیَ دطتگاٍ ًظثت تَ اًْاع ظزّف ساّیَ دار
رااهکاى پذیز هیکٌذ.
 ًمالَ اصلی اس خٌض اطتٌلض اطتیل هدِشتَ سًدیزاس خٌض اطتال رسيي (ّیا اطتٌلض اطتیل تصْرت
اًتخاتی) تؼزض هتٌاطة تا اتؼادتطزیِااس  57الی 457
هیلیوتز ّ تطْل  0577الی. mm 6777
 ًمالَ طثمَ دّم اس خٌض اطتٌلض اطتیل دارایتظوَ تاین هٌدیت دار اطت ّ هدِش تَ آطاًظْر
(خک اطکزّی) هْتْریشٍ هیثاشذ کَ تٌظین ّتطثیك
دطتگاٍ تا ارتفاع ظزّف هختلف را اس طزیك صفحَ
کٌتزل تَ طادگی هیظز هیٌوایذ.
 دّ دطتگاٍ ًمالَ ػوْدی تا تظوَ  PVCخِت تاینکزدى تطزی ُای ّرّدی  ،درطزفیي ًمالَ ّرّدی تزرّی
طاهاًَ ّرًیَ ًصة گزدیذٍ اًذ کَ لاتلیت تٌظین دلیك
ّآطاى خِت ظزّف هختلف رااهکاى پذیز هیکٌذ.
 در اًتِای ًمالَ اصلی هذل ُای رپزاًذ یکذطتگاًٍمالَ ػوْدی دیگز تا اتْی هماتل آى  ،خِت چظثاًذى
لیثل تطزی ُای اطتْاًَ ای  ،تزرّی طاهاًَ ّرًیَ کَ
لاتلیت تٌظین دلیك ّآطاى راخِت ظزّف هختلف
اهکاى پذیز هیکٌذ ًصة شذٍ اًذ.
 ًیزّهحزکَ اصلی دطتگاٍ شاهل الکتزّهْتْرُاّگیزتکظِای کْپل هظتمین اس تِتزیي تزًذُای
ایتالیایی تاهیي هیگزدًذ.
 صفحَ کٌتزل اپزاتْری دطتگاٍ اس ًْع  LCDلوظی(تاچ اطکزیي) دارای کاتیي ّپایَ اطتیل تا لاتلیت
چزخش 457درخَ اطت کَ دردطتزص اپزاتْر ًصة
شذٍ ّ ،حاّی تزد هیکزّکٌتزلز خِت کٌتزل کلیَ
لظوتِای دطتگاٍ اطت ّدارای  47حافظَ تٌظیوات
خِت ًْ 47ع ظزف هیثاشذ .
تاتلْ تزق ّالکتزًّیک دطتگاٍ درّى کاتیٌت سیزدطتگاٍ لزارگزفتَ شاهل ایٌْرتزُا ( Inverterراٍ اًذاس
آرام هْتْر ،تٌظین طزػت ّکاٌُذٍ هصزف تزق) ّ
درایْرُای اطتپز هْتْرُا ّ یا طزّّ هْتْر اس تزتزیي
تزًذُای تایْاى ّ ُوچٌیي کلیَ لْاسم تزق لذرت اس
تِتزیي هارک ُای تحت لیظاًض اّرپایی تِیَ ّتاهیي
شذٍ اطت.
 دطتگاٍ دارای کاتیٌت صٌؼتی اختصاصی تَ اتؼاد 4777در4677هیلیوتز اس خٌض اطتٌلض اطتیل ًگیز
دارای شاطی کالف شذٍ اس خٌض پزّفیل آُي
صٌؼتي طٌگیي تا پْشش رًگ اپْکظی اطت.

لیبل اپلیکیتٌر خٌدایستا

دطتگاٍ لیثل چظثاى دّطزفَ

دستگاه لیبل چسبان  3لیبل
تاپ+سایذ

دطتگاٍ لیثل چظثاى رپزاًذ

دستگاه لیبل چسبان تاپ

دستگاه لیبل چسبان  4لیبل

دطتگاٍ لیثل چظثاى تاپ  0طزفَ
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سامانو تایمینگ با ًرنیو دًطرفو

مشخصات فنی دستگاىيای لیبل چسبان ًیذر مذل 230
هْارد لاتلیت ُای فٌی
حدن ظزّف لاتل لیثل چظثاًی
حذالل ّ حذاکثزارتفاع ظزّف
شکل ظزّف لاتل لیثل چظثاًی
حذالل ّحذاکثز ارتفاع لیثل هصزفی
حذالل ّحذاکثز ػزض لیثل هصزفی
خٌض لیثل ُای لاتل هصزف
طزػت کارًاهی دطتگاٍ
راًذهاى ًاهی دطتگاٍ
لطز تیزًّی رّل لیثل
لطز لزلزٍ داخلی رّل لیثل
حظگز ُای لیثل لاتل ًصة
حظگزُای ظزّف لاتل ًصة
طاهاًَ تایویٌگ (فاصلَ اًذاس)
طاهاًَ رپزاًذ (تطزی چزخاى)
طاهاًَ تٌظین ػزضی ّارتفاع طاهاًَ
ُای هکاًیکی دطتگاٍ
تْاى اطتپز هْتْر ُا
تْاى الکتزّ هْتْرُای طَ فاس
الکتزّهْتْرُای اصلی
گیزتکظِای اصلی
طاهاًَ ُای الکتزًّیکی تٌظین طزػت
ایٌتزفیض کٌتزلز
طاهاًَ کٌتزلز
هٌثغ تغذیَ تزق DC
ّلتاژ ّرّدی
هصزف تزق کل دطتگاٍ
خٌض تذًَ ًمالَ ُا ّکاتیٌت دطتگاٍ
طْل ًمالَ پاییٌی
ارتفاع ططح سًدیزًمالَ اس سهیي ّ تاسٍ
لاتلیت تٌظین
خٌض سًدیز ًمالَ پاییٌی
طْل ًمالَ تاالیی
تاسٍ تٌظین ارتفاع ًْار ًمالَ تاالیی اس
ططح سًدیز ًمالَ پاییٌی
طاهاًَ تٌظین ارتفاع ًمالَ تاالیی
خٌض ًْار ًمالَ تاالیی
اتؼاد کاتیٌت دطتگاٍ

ّسى دطتگاٍ

هذل دّطزفَ/طَ طزفَ
50-5000 ml
25-350 mm
هکؼة هظتطیل /اطتْاًَ
ّهخزّطی
10-250 mm
15-450 mm
کاغذی/پالطتیکی/
تزاًظپارًت
35 m/min
11000 bph
270-400 mm
75 mm
ًْری  /ضخاهت طٌح
فزاصْتی
ًْری آیٌَ ای/هداّرتی
دارد
هذل دّهٌظْرٍ دارد
ّرًیَ دلیك

هذل رپ اراًذ
50-3000 ml
35-350 mm
اطتْاًَ ّهخزّطی

هذل تاپ
35-5000 ml
35-450 mm
تذّى هحذّدیت

10-250 mm
15-450 mm
کاغذی/پالطتیکی/
تزاًظپارًت
35 m/min
6500 bph
270-400 mm
75 mm
ًْری  /ضخاهت طٌح
فزاصْتی
ًْری آیٌَ ای /هداّرتی
دارد
دارد
ّرًیَ دلیك

10-250 mm
15-450 mm
کاغذی/پالطتیکی/
تزاًظپارًت
35 m/min
10000 bph
270-400 mm
75 mm
ًْری  /ضخاهت طٌح
فزاصْتی
ًْری آیٌَ ای /هداّرتی
دارد
ّرًیَ دلیك

66Kg/Cm-6.47Nm
0.37-0.25-0.18 KW
اّرپایی درخَ 4
اّرپایی درخَ 4
ایٌْرتزتک فاستَ طَ فاس
الیظٌض اّرپا
LCD. Touch screen
هیکزّکٌتزلز
پاّر طْیچیٌگ
220 V AC. 50 Hz.
14-18 A
اطتٌلض اطتیل ً671گیز

66Kg/Cm-6.47Nm
0.37-0.25 KW
اّرپایی درخَ 4
اّرپایی درخَ 4
ایٌْرتزتک فاستَ طَ فاس
الیظٌض اّرپا
LCD. Touch screen
هیکزّکٌتزلز
پاّر طْیچیٌگ
220 V AC. 50 Hz.
12 A
اطتٌلض اطتیل ً673گیز

2500-3000 mm
1100 mm+-100

2500 mm
1100 mm+-100

66Kg/Cm-6.47Nm
0.37-0.25 KW
اّرپایی درخَ 4
اّرپایی درخَ 4
ایٌْرتزتک فاستَ طَ فاس
الیظٌض اّرپا
LCD. Touch screen
هیکزّکٌتزلز
پاّر طْیچیٌگ
220 V AC. 50 Hz.
10 A
اطتٌلض اطتیل
ً673گیز
2500 mm
1100 mm+-100

اطتال رسیي /اطتٌلض
اطتیل 643
1000 mm
25-350 mm

اطتال رسیي /اطتٌلض
اطتیل 640
-

اطتال رسیي /اطتٌلض
اطتیل 640
-

آطاًظْر
هْتْریشٍ+حظگزارتفاع
تظوَ تاین هٌدیت دار
LxWxH
ّ 147x100x85Cmیا
227x100x85Cm
850-950 Kg.

-

-

LxWxH 147x100x85Cm

LxWxH
147x100x85Cm

800 Kg.

750 Kg.
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