
AP550e je stolní poloautomatický aplikátor samolepících etiket, 
který umožňuje rychle a snadně aplikovat etikety a identifikační 
štítky s velkou přesností na širokou škálu plochých povrchů, jako 
jsou obdélníkové nebo placaté lahve, krabice, balíky, tašky, sáčky, 
víčka, plechovky a mnoho dalších tvarů. Etikety se aplikují přímo, 
bez záhybů nebo bublin na přesně požadované místo. To dává 
konečným výrobkům vysoce profesionální vzhled a výrazně zvyšuje 
produktivitu práce oproti ručnímu značení. 

Primera Aplikátor etiket pro rovné 
povrchy 

Ovládání je jednoduché: umístíte nádobu do mechanizmu, přitla-
číte rameno na nádobu a štítek se automaticky nalepí. Variabilní 
rozteč, paměť až pro devět různých pozic a pult s vestavěným 
LED displejem jsou v ceně. Absence přívodu tlaku vzduchu je 
významnou výhodou oproti jiným aplikátorům, které vyžadují 
drahé, hlučné a na údržbu náchylné vzduchové kompresory.
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Technická specifikace
Plocha obalu:  305 x 310 mm (12” W x 12.2” D) *

Výška obalu: Max. 203 mm (8”) **

Tvar obalu: Plochý, zužující se

Šířka etikety: 19 mm až 101,6 mm 

Výška etikety: 19 mm až 152,4 mm

Šířka textu: 22,2 mm až 104,8 mm

Šířka textu: Přední hrana až 203mm od hrany obalu

Průměr role etiket: Max. 203 mm 

Dutinka: 50,8 mm až 76,2 mm

Typ senzoru: Optický senzor

Napájení:  12 VDC, 5.0 A

Síťové napájení: 100-240 VAC, 50/60Hz, 60W

Certifikace: UL, UL-C, CE, FCC třída A

Váha: 10,9 kg

Rozměry:   305 x 541 x 256–391 mm

Mezera mezi štítky: Doporučená: 1,175 mm – 6,500 mm

Typ etikety: Přímý řez s odstraňujícími odpady. Černá  
 značka nebo mezery pro štítkový senzor.

Tloušťka spodní 2 mil – 10 mil (hladkost ovlivňuje navíjení  
vrstvy etiket:  – příliš hladká nebo tenká spodní vrstva  
 bude prokluzovat na hnacích válečkách)

Tloušťka etikety  
+ lepidla:  5 mil – 15 mil ***

Odvíjení: Lícem nahoru

Vyrobeno: USA

Producent: Primera Technology Inc.

* Obal může přečnívat plochu podstavce přední anebo oběma stranami. 
** Obal nižší než 20,3mm, může vyžadovat náhradní podložku.  
*** Důležitá poznámka: Ohebnost/Pružnost/Tuhost jsou také ovlivňující faktory. V případě, 
že etiketa je příliš pružná, bez ohledu na tloušťku, může to způsobit zvrásnění nebo 
odloupnutí od spodní vrstvy etikety. Polypropylen, polyester a vinylové štítky jsou pružnější 
než papírové etikety. Máte-li podezření, že Vaše etikety jsou příliš pružné, doporučujeme 
vyzkoušet etikety i obaly na aplikátoru ještě před koupí.
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Rychlá a přesná aplikace etiket
S aplikátorem etiket Primera AP550e budete moci aplikovat 
samolepící štítky rychlostí až 500 kusů za hodinu. Etikety jsou 
perfektně nalepené bez vrásek, což hotovému produktu dává 
vysoce profesionální vzhled. 

AP550e je dokonalým doplňkem pro etikety vyráběné na oblíbe-
ných Primera tiskárnách etiket řad LX a CX digitálních dokončova-
cích strojích. Společně poskytují kompletní řešení výroby a aplikace 
etiket v malých až středních sériích. Aplikátorem samozřejmě 
můžete aplikovat i samolepící etikety na rolích vyrobených na 
ofsetu, flexu, ale i jinými technologiemi. 

Výhody
• Snadná obsluha

• Široká škála využití

• Bez ručního zarovnání na levou nebo pravou stranu: auto-
matické nastavení do nejvhodnější pozice

• Velmi přesný a spolehlivý mikrospínač aktivace

• Není třeba žádné údržby – čištění: pracuje prakticky  
s libovolnými etiketami, včetně průhledných štítků 

• LED displej s vestavěným počítadlem nalepených etiket, 
paměť na devět nastavení

• Univerzální napájecí zdroj

U kulatých nádob jako jsou lahve, plechovky a sklenice,  
nabízí Primera také nejprodávanější aplikátory etiket AP360e a 
AP362e.

AP362e Aplikátor etiket
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