
Label-Aire 3411-HE i 3415-HE 

Label-Aire 3411-HE/3415-HE – są urządzenia-
mi realizującymi automatyczne aplikowanie ety-
kiet i znakowanie nimi produktów na linii produk-
cyjnej. Aplikacja etykiety odbywa się  w sposób 
liniowy lub pneumatyczny.

Aplikatory są przystosowane do pracy w trud-
nych warunkach otoczenia takich jak wysokie za-
pylenie, duża wilgotność czy polewanie strugami 
wody. Posiadają stopień ochrony IP65.

• Automatyczne oznaczanie produktów  
także w bardzo trudnych warunkach 

• Aplikacja etykiet w sposób liniowy  
lub pneumatyczny

Opis

Automatyczne aplikatory etykiet do pracy 
przy dużym zapyleniu i znacznej wilgotności powietrza

Zastosowanie

Aplikacja etykiet w sposób liniowy Aplikacja etykiet w sposób pneumatyczny Możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach

LABEL-AIRE 3411-HE I 3415-HE

LABEL-AIRE 3415-HE
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SCAN ME
dowiedz sie więcej 

Charakterystyka
Label-Aire 3411-HE/3415-HE to uniwersalne 
aplikatory etykiet pozwalające zautomatyzować 
proces znakowania produktów w trudnych wa-
runkach otoczenia. 
Obudowa urządzeń zgodna z normą IP65 za-
pewnia ich pełną pyłoszczelność oraz możliwość  
pracy przy dużej wilgotności powietrza.  
Przeniesienie elementów elektroniki i sterowa-
nia do osobno montowanej skrzynki ze stali nie-
rdzewnej pozwala również na polewanie aplika-
tora strumieniami wody.

Aplikacja 
Urządzenia mogą aplikować etykiety papierowe 
lub foliowe o szerokości do 178mm i długości  
od 13mm z prędkością do 38,1m/min. W zależ-
ności od wersji aplikatora etykieta po oddzieleniu 
od podkładu przyklejana jest w sposób liniowy 
lub pneumatyczny przez jej nadmuch na po-
wierzchnię produktu.
Funkcja automatycznego śledzenia prędkości 
(ASF) pozwala na aplikacje etykiet bez zmarsz-
czek nawet na najbardziej wymagające po-
wierzchnie. 

Zalety
• Mozliwość pracy w trudnych warunkach dzięki 

obudowie IP65
• Szybka i dokładna aplikacja etykiet
• Możliwość pracy z drukarką Hot Stamp  

w celu dodrukowania krótkich informacji 
• Łatwe mycie i dezynfekcja podczas  

przestojów
• Możliwość rozbudowy o dodatkowe  

funkcjonalności
• Bogata gama akcesoriów

WRAPTEC - APL Dane techniczne

• Znaki handlowe wymienione w karcie są wyłączną własnością ich właścicieli.

• Przedstawione wartości zalecenia oparte są na wiarygodnych testach.

• Wartości podane w karcie technicznej są średnimi wartościami wyników przeprowadzonych badań i mają charakter informacyjny.

• Podane wartości i zalecenia nie są przeznaczone do celów specyfikacyjnych i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące dane techniczne.

LABEL-AIRE 3411-HE LABEL-AIRE 3415-HE

*  dotyczy tylko
 wybranych produktów

Etisoft Sp. z o.o.
ul. Szara 21;  44-100 Gliwice
tel.: +48 32 3328050
fax: +48 32 3328001
office@etisoft.com.pl

NIP: PL6312362213 
KRS: 0000138415
BDO: 000018097 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 mln PLN
etisoft.com.pl
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Parametry fizyczne 3411-HE 3415-HE
Wymiary (wys. x dł. x szer.)   685x972x637 mm 870x1001x932 mm
Waga 66kg 66kg

Parametry etykiet
Materiał etykiet                                    papier, folia
Typ materiału                                           sztancowany, z przerwą lub z czarnym znacznikiem
Max. szerokość wstęgi                                      181 mm
Min. szerokość wstęgi                                         16 mm
Min. długość etykiety                                            13 mm
Max. zewnętrzna średnica rolki etykiety                16’ (406 mm)
Wewnętrzna średnica rolki etykiety                        3’ (76 mm)

Parametry produktu

Prędkość podawania etykiet
- standardowo
- ze wzmocnionym zwijakiem podkładu

do 38,1 m/min 
do 50,8 m/min

Dokładność oddzielania etykiet ±0,8 mm

Parametry pracy
Temperatura                              2-21°C

Wilgotność względna                 do 90%

Zasilanie
Elektryczne 230V AC 50Hz 2A
Sprężone powietrze 6 bar

Akcesoria dodatkowe 6’’ (152 mm) uchwyt rolki etykiet, 
Enkoder do śledzenia zmian prędkości transportera, 
Kolumna sygnalizacyjna, 
Drukarka Hot Stamp, 
Uchwyt zdalnego montażu panelu dotykowego, 
Czujnik niskiego stanu rolki etykiet


