Har du bruk for en fleksibel og lite plasskrevende etiketteringsløsning, kan Skala Maskon
Etikettapplikator være et attraktivt alternativ.
Skala Maskon Etikettapplikator er blitt installert
hos flere kunder, og har vist seg å være en stabil og effektiv måte å etikettere lastbærere på!

Skala Maskon etikettapplikator

– lite plasskrevende og effektiv etikettering
Skala Maskon Etikettapplikator er utviklet spesielt for etikettering av lastbærere. Etikettene settes på begge sider
av lastbæreren, med en hastighet på opp til 5-9 kasser/
minutt, avhenging av hvor fort man klarer å bytte lastbærer.

Stor fleksibilitet – kompakt utforming
Appliseringshodet kan roteres, noe som gjør at etiketten
kan vris 90 grader. I tillegg er hodet også så fleksibelt at det
kan ta opp avvik i kasseplasseringen.
Høyden på applikatoren kan spesifiseres av kunden, noe
som gjør at det er mulig å tilpasse den til eksisterende
utstyr. Applikatorarmene er konstruert slik de ikke beveger
seg utenfor omrisset av applikatoren ved etikettering. Dette
gjør at applikatoren blir mer kompakt enn løsninger der
armene er fast opplagret. Etikettapplikatoren er tilpasset
Intermec PF4I printere.
Skala Maskon Etikettapplikator er installert på flere
anlegg, og har vist seg som en stabil og effektiv måte å
etikettere lastbærere på!
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tekniske data
Kapasitet:

5-9 kasser/min

Bredde:

556 mm

Lengde:

990 mm

Høyde:

1450 mm - Valgfri

Spenning:

230 VAC 1-fase + N 50
Hz

Forbruk:

16 A

Lufttrykk:

6 bar

Printere:

Intermec PF4I

Skala Maskon er en norsk spesialbedrift som prosjekterer, konstruerer og produserer løsninger innen spesialmaskiner,
robotisering og automatisering for industrien. Materialhåndtering og visionbasert teknologi er blant våre spesialområder.
Vi arbeider på flere områder, fra rene konsulentoppdrag til turn-key løsninger.
Skala AS er medeier i Skala Maskon AS og er samtidig en viktig samarbeidspartner når det gjelder utvikling
av større/integrerte løsninger for næringsmiddelindustrien.
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