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MHΧΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ALS 104-204-206 

 

 
Η καινούργια σειρά ετικετεζών ALS 104-204-206 της AVERYDENNISON, αποτελεί τη νέα γενιά µηχανών 
επικολήσεως ετικεττών, µε κύρια χαρακτηριστικά την ελκυστική τιµή, τη µεγάλη ακρίβεια στο σηµείο τοποθετήσεως των 
ετικεττών, καθώς και την υψηλή αντοχή σε βιοµηχανικό περιβάλλον, όπου η υγρασία και η σκόνη συχνά δηµιουργούν 
προβλήµατα στη λειτουργία άλλων µηχανών παρόµοιου τύπου. Σχεδιασµένες για την εφαρµογή όλων σχεδόν των τύπων 
ετικέτας και µε ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη σχεδιασµό λειτουργίας αποτελούν τη πιο αξιόπιστη λύση 
ετικεταρίσµατος για top & sidelabeling, σε ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 40m/min. Χαρακτηρίζονται από: 
 
• Μεγάλη αξιοπιστία σε καθηµερινής βάσεως χρήση, µε πολύ χαµηλό κόστος συντήρησης. 
• Επιλογή από µεγάλη ποικιλία εφαρµοστών (γλωσσών) ,µε ιδιαίτερη ευκολία αντικατάστασης. 
• Φιλικό περιβάλλον για το χρήστη (περιστρεφόµενη οθόνη, αλλαγή ρόλλου ετικεττών χωρίς δύσκολίες, δυνατότητα 

ρύθµισης του εφαρµοστή µέχρι 90ο γωνία κλπ) 
• Ευελιξία στη χρήση λόγω του µικρού όγκου της µηχανής. 
• Πληθώρα Interfaces (SPS interface, CF card, USB & ETHERNET connection) 
• Υψηλό βαθµό προστασίας (IP65) – optional 
• RFID ready- optional 
 
Τέλος, µπορούν εύκολα να ενσωµατωθούν σε µια υπάρχουσα γραµµή παραγωγής µε δυνατότητα µεταβολής της 
ταχύτητας εναποθέσεως των ετικεττών αυτοµάτως, αναλόγως της ταχύτητας της µεταφορικής ταινίας, 
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 Πλάτος ετικέττας: 10-110mm (ALS 104 & 204) 

10-160mm (ALS 206) 
Μήκος ετικέττας:          5-600mm 
∆ιάµετρος πυρήνος: 1.5”, 3”, 4” 
Εξωτερική διάµετρος ρόλλου 
ετικεττών             

έως 300mm 

Ακρίβεια εφαρµογής: +/- 0,5 mm 
Πίνακας ελέγχου: 2 γραµµών, 5 πλήκτρων 
Ταχύτηταεφαρµογής: 30 m/min (ALS 104) 

40 m/min (ALS 204 & 206) 
∆ιαστάσεις: 490 x 490 x 340mm(ALS 104 & 204) 

490 x 490 x 390mm(ALS 206) 
Βάρος:              36kg.(ALS 104-204) 38kg.(ALS 206 
Παροχή ρεύµατος: 110/230VAC / 460VA 
Βαθµός προστασίας:     ΙΡ 41(προαιρετικά IP65) 
Επίπεδο θορύβου: <70db 
Ελεγχος εξωτερ. διαµέτρου ετικεττών:  Ναί (προαιρετικώς) 


