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СИСТЕМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ

matic
Etichettatrice semi-automatica
Semi Automatic labeller
Полуавтоматски апликатор за етикети

Etichettatrice semi-automatica

Semi Automatic labeller

ALmatic è un applicatore semi-automatico di
etichette autoadesive per prodotti cilindrici.
Il suo facile funzionamento prevede che
l’operatore ponga manualmente l’oggetto nella
posizione di etichettatura e azioni la levetta
di comando.
ALmatic provvede quindi alla rotazione del
prodotto e all’applicazione dell’etichetta fino
ad adesione completamente avvenuta.

ALmatic is a semiautomatic applicator of selfadhesive labels for cylindrical products.
Its easy functioning provides for the manual
loads of the product in the labelling position
by the operator who activates the control
lever.
So ALmatic provides to the rotation of the
product and to the application of the label till
a completely happened adhesion.

Grazie all’ergonomia del sistema e alla
presenza di dime di riscontro ALmatic
permette un’etichettatura di precisione
facilitando notevolmente le operazioni
manuali di posizionamento del prodotto.
La velocità di erogazione dell’etichetta, di
12 mt/min, consente di effettuare la sua
applicazione in un tempo decisamente breve.

Thanks to the ergonomics of the system and
to the presence of templates of comparison
ALmatic allows an exact labelling, making
easier the manual operations of the placing
of the product. The speed of the label supply,
12 mt/min, allows effecting its application in
a very short time.

ALmatic può applicare etichette fino a 200
mm di larghezza su prodotti di diametro
variabile da un minimo di 25 mm a un
massimo di 110 mm.
Il cambio formato viene effettuato in modo
veloce ed intuitivo tramite delle semplici
levette di scorrimento con pomelli di blocco.
La struttura industriale del sistema,
caratterizzata da un portabobina da 280 mm
di diametro dotato di braccio tensionatore, un
gruppo di trazione carta e un riavvolgitore
della siliconata, garantiscono grande
affidabilità, precisione costante ad inizio e
fine rotolo ed elevata autonomia.
Infine ALmatic può essere dotato di alcuni
dispositivi opzionali, come il sensore per
etichette trasparenti o il marcatore a caldo
per la stampa di numeri di lotto e/o date di
scadenza, che aumentano notevolmente la
versatilità del sistema.

ALmatic can apply labels till 200 mm width
on products with variable diameter from a
minimum of 25 mm to a maximum of 110
mm.
The format change is made in a fast and
intuitive way through some simple sliding
levers with block pommels.
The industrial structure of the system,
characterised from a unwind unit of 280
mm diameter with a tensioning arm, a
paper traction group and silicon rewinder,
guarantee a big reliability, continuous
precision at the beginning and the end of roll
and high autonomy.
In the end, ALmatic can be supplied of some
optional devices like the transparent labels
sensor or the hot foil printing unit for lots
numbers and/or expiry date, that increase
the versatility of the system
.

Полуавтоматски апликатор за етикети
ALmatic е полуавтоматски апликатор за
самолепливи етикети на цилиндрични
производи. Неговото лесно функционирање
нуди рачно поставување на призводот во
позиција за етикетирање кое се активира од
страна на оператор преку контролен лост.
Така ALmatic нуди можност производот да
ротира и да се нанесе етикетата додека
целосно не заврши прилепувањето.
Благодарение на ергономијата на системот
и присуството на шаблони за споредба,
ALmatic овозможува точно етикетирање, со
што ги олеснува рачните операции на
поставување на производот. Брзината на
достава на етикети е 12 mt/min, овозможува
нивна ефективна апликација за многу
кратко време.
ALmatic може да аплицира етикети со
максимум 200 мм ширина на производи со
променлив дијаметар од минимум 25 мм до
максимум 110 мм.
Промената на формата е направена на брз
и интуитивен начин со неколку едноставни
лизгачки рачки со кочници.
Индустриската структура на системот , која
се карактеризира со уред за одмотување
од 280 мм дијаметар со затегнувачка рака,
дел за влечење на хартија и силиконски
премотувач, гарантира голема сигурност,
континуирана прецизност на почетокот и на
крајот на ролната и висока автономност.
На крај, ALmatic може да биде надограден
со дополнителни направи како што се
сензор за транспарентни етикети или уред
за печатење со топла фолија за поголеми
количини и/или рок на траење, уреди кои ја
зголемуваат разновидноста на овој систем.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Технички карактеристики
Diametro max prodotti - Maximum products diameter
Максимален диаметар на продуктот
110 mm
Diametro minimo prodotti - Minimum products diameter
Минимален диаметар на продуктот
25 mm
Аltezza maz prodotti - Maximum products height
Максимална висина на продуктот
350 mm
Largezza max etichette - Maximum labels width
Максимална ширина на етикета
200 mm
Lunghezza max etichette - Maximum labels length
Максимална должина на етикетата
350 mm
Velocita’ di applicazione - Application speed
Брзина на аплицирање
200 mm/sec
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Diametro rotolo etichette - Labels roll diameter
Дијаметар на ролна со етикети
280 mm
Alimentazione - Power supply - Електричен приклучок
230V 50 Hz
Opzionali: gruppo stampa a caldo,
sensore etichette trasparenti
Option: hot foil group, transparent label sensor
Опција: група за печатење со топла фолија,
сензор за транспарентни етикети

