
AP550e ir pusautomātisks uzlīmju aplikators, kas ļauj 
ātri un precīzi uzlīmēt produktu un identifikācijas uzlīmes 
uz dažādām līdzenām virsmām, piemēram, taisnstūra vai 
konusveida pudelēm, kastēm, pakām, maisiem, vākiem, 
bundžām un vēl dažādiem citiem iepakojumiem. Uzlīmes 
tiek uzlīmētas pilnīgi gludi tieši vēlamajā atrašanās vietā. 
Tādā veidā produkcija iegūst izteikti profesionālu izskatu, 
kā arī palielinās stundā aplīmēto iepakojumu skaits, 
salīdzinājumā ar uzlīmju līmēšanu manuāli.

Vienkārša izmantošana: ievietojiet iepakojumu mehānismā, 
pavelciet rokturi iepakojuma virzienā – uzlīme tiek 
automātiski uzlīmēta. Koriģējošas atstarpes, atmiņa līdz pat 
deviņiem dažādiem konteineriem, un skaitītājs ar iebūvētu 
LED displeju. Nav nepieciešama gaisa spiediena padeve, 
kas ir liela priekšrocība, salīdzinājumā ar citiem uzlīmju 
aplikatoriem, kuru izmantošanai nepieciešami dārgi, skaļi un 
sarežģīti gaisa kompresori.

JAUNAIS
uzlīmju aplikators 
līdzenām virsmām
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Līmējiet uzlīmes ātri un precīzi

Ar AP550e Flat-Surface Label Applicator iespējams 
uzlīmēt līdz pat 500 uzlīmēm stundā. Uzlīmes tiek uzlīmētas 
pilnīgi gludi, nodrošinot produkcijai izteikti profesionālu 
izskatu.

AP550e uzlīmju aplikators ir ideāla palīgierīce populārajiem 
Primera LX- un CX- sērijas krāsaino uzlīmju printeriem un 
digitālajām uzlīmju presēm. Kopā tie nodrošina pilnīgu 
risinājumu uzlīmju drukāšanai un uzlīmēšanai, kas ir piemērots 
nelielām vai vidējām uzlīmju partijām. Aplikators spēj līmēt 
arī uzlīmes no uzlīmju ruļļiem, kuras iegūtas ar fleksogrāfijas, 
ofseta vai termopārneses metodēm.

Raksturojums
 » Vienkārša izmantošana

 » Pilnīgs darbības diapazons

 » Uzlīmes nav nepieciešams līdzināt pēc ierīces kreisās vai 
labās malas; lietotājs var izvēlēties sev visērtāko pozīciju.

 » Augsta precizitāte, uzticams mikroslēdzis 

 » Nekas nav jātīra, nekas nepaliek netīrs; iespējams 
izmantot praktiski jebkura veida uzlīmes, arī 
neapdrukātas uzlīmes 

 » LED displejs ar iebūvētu divu veidu skaitītāju (skaita 
izmantotās vai palikušās uzlīmes)

 » Universāla strāvas padeve

Apaļiem traukiem, piemēram, pudelēm, bundžām un burkām, 
Primera piedāvā arī populāros AP360e un AP362e uzlīmju 
aplikatorus.

Tehniskā specifikācija 

Iepakojuma platforma:  305 x 310 mm (12” W x 12.2” D) *

Iepakojuma augstums: Maks. 203 mm (8”) **

Uzlīmju platums: 19 mm līdz 101,6 mm (0.75” to 4”) 

Uzlīmju augstums: 19 mm līdz 152,4 mm (0.75” to 6”)

Apdrukājamā  
materiāla platums: 22,2 mm līdz 104,8 mm (0.875” to 4.125”)

Uzlīmju izvietojums: Uzlīmes augšējā mala līdz pat 203 mm (8”) attālumā  
 no iepakojuma apakšējās malas

Uzlīmju ruļļa diametrs: 203 mm (8”) (maksimums)

Uzlīmju ruļļa serdenis: 50,8 mm līdz 76,2 mm (2” līdz 3” ID)

Jauda:  12 VDC, 5.0 A

Strāvas padeves  
prasības: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 vati

Drošības standarti: UL, UL-C, CE, FCC A klase

Svars: 10,9 kg

Izmēri:   305 x 541 x 256–391 mm

Salikts kopā: ASV

* Iepakojuma gals var atrasties pāri platformai tās priekšpusē un/vai kādai no abām sānu  

   malām. 
** Iepakojumiem, kas ir īsāki par 20.3 mm (0.8” ), var būt nepieciešams izmantot regulējošas  
     starplikas.
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Attelā: AP362e uzlīmju aplikators.
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