ETIKETTEER-AUTOMAAT TYPE MOSA
De ontstapel en etiketteer-automaat is ontwikkeld voor het aanbrengen
van zelfklevende etiketten op zowel onderbakken als cellenplaten en het
ontstapelen van de onderbakken en cellenplaten in één werkgang
Werking
De machine etiketteert de onderbak en de cellenplaat voordat deze
ontstapelt worden, optioneel kan de cellenplaat ook aan twee zijden
worden voorzien van een etiket. De etikettenrollen worden in de
etiketteerders met printer geplaatst. De onderbak wordt voor het
ontstapelen voorzien van een etiket d.m.v. een pusher daarna wordt de
bak ontstapelt en komt op de transporteur. Bij de volgende stap worden
de cellenplaten voorzien van een etiket ook d.m.v. een pusher en worden
de cellenplaten ontstapelt in de onderbakken. Het is ook mogelijk de
onderbakken te voorzien van potten i.p.v. cellenplaten. Elk formaat etiket
wordt automatisch gekalibreerd. Doormiddel van de meegeleverde
software met besturing kan elk etiket met de gewenste lay-out zelf
worden geprint.

TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte
: 3.435 mm
Breedte
: 1.245 mm
Hoogte
: 2.000 mm
Gewicht
: 550 kg
Snelheid
: traploos instelbaar
Capaciteit
: tot max. 600 onderbakken en 2400 cellenplaten
per uur
Etikethoogte
: 2.5 tot 4 cm / Etiketlengte: 2.5 tot 10 cm
Etiketrol diameter : maximaal 32 cm
Kern diameter
: minimaal 36 mm
Voeding
: 3 ph./400V 50+ N +

De machine onderscheidt zich door de volgende
eigenschappen:
•
Standalone machine
•
Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
•
Hoge capaciteit tot 2.400 eenheden per uur
•
Geschikt voor zowel kleine en grote orders
•
Verstelbaar voor vrijwel elk stickerformaat
•
Geschikt voor onderbakken met cellenplaten
•
Tevens geschikt voor trays/platen met potten
•
Machine voorzien van ontstapelaars van onderbakken, cellenplaten
en potten.
•
Eenvoudige bediening, inclusief software
•
De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)
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