
Primera’s AP-Series etiketteer applicators zijn de perfecte 
semi-automatische etiketterings oplossing voor cilindrische 
containers evenals vele taps toelopende containers, 
inclusief flessen, blikjes, potten en buizen. 

Instellen en bedienen gaat snel en eenvoudig.

1. Stel de geleidingen in
2. Plaats uw container in de machine
3. Druk op de voetschakelaar en uw label wordt aangebracht

Met een etiketten applicator uit de AP-serie kunt u etiketten sneller en nauwkeuriger aanbrengen, 
waardoor uw productie sneller verloopt en meer van uw producten worden verkocht!

Etiketten snel en nauwkeurig aanbrengen

Met een etiket applicator uit de AP-serie kunt u etiketten aanbrengen met snelheden tot 1200 producten 
per uur. Etiketten worden perfect aangebracht zonder kreukels, waardoor uw eindproducten een 
zeer professionele uitstraling hebben. 

AP-serie etiketteer applicators zijn een ideale toevoeging voor Primera’s LX- of CX-serie-etiketten 
printers. De applicators kunnen ook roll-fed, drukgevoelige labels toepassen die zijn geproduceerd 
door de meeste andere flexografische, offset- en digitale persen.

Twee modellen beschikbaar 
AP360e is het basismodel. Het brengt snel en efficiënt afzonderlijke etiketten aan.  
AP362e is een geavanceerd model. Het kan één of twee verschillende etiketten aanbrengen 
op een enkele container. Een ingebouwde LED-teller en geheugen voor maximaal negen front-to-back 
etiket instellingen is standaard. 

Kenmerken

• Snelle installatie en eenvoudige bediening Nauwkeurig aanbrengen van labels aan de voorkant 
(AP360e) of aan de voor- en achterkant (AP362e) met variabele tussenruimte

• Snel - etiketten worden aangebracht met een snelheid van 135 mm per seconde - tot 1200 
containers per uur

• Compact formaat - past op de meeste bureaus en werkbladen
• Professioneel ontworpen - een van de weinige 

semi-automatische label applicators beschikbaar 
met UL-, CSA- en FCC-veiligheids- en emissie-
certificeringen

• Industriële sterkte - gebouwd met zwaar plaat-
staal en staal voor een lange levensduur AP-serie 
label applicators zijn de perfecte accessoire voor 
Primera’s LX500e, LX910e en LX2000e kleuren 
etikettenprinters

Primera AP-serie label applicators
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Specificaties

Container lengte:  25,4 mm tot 238 mm
Container diameter: 15 mm tot 170 mm 
Container vorm: Cylindrisch 
Etiket rol diameter: Tot 203 mm 
Media liner breedte: 25,4 mm tot 213 mm 
Kern diameter: 51,8 mm tot 76,2 mm 
Electrische aansluiting: 12 VDC, 5.0 A
Power requirements: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Agency certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class A
Gewicht: 7,26 kg
Afmetingen: 340 mm (W) x 226 mm (H) x 328 mm (D) 
Tussen ruimte: Aanbevolen: 3,175 mm tot 6,35 mm
Etiket Type: Schoon gestanst. Transparante etiketten kunnen worden gebruikt.

Liner dikte: 2 mil – 10 mil (gladheid zal de doorvoer beinvloeden - Een liner 
welke te glad  is of te dun zal voor problemen in de doorvoer zorgen 
bij de aandrijfrollen)

Etiket + lijm dikte:  5 mil – 15 mil*
Wikkeling: Bedrukte zijde naar buiten gewikkeld.

AP360NL01 - Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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* Belangrijke opmerking: Flexibiliteit/Stijfheid/releasewaarde van het etiket is ook een factor. Als het etiket “te” flexibel 
is, ongeacht de dikte, kan het kreukelen of het kan niet van de backing loskomen wanneer de etiketten rond de afpelrand 
gaan. Etiketten van polypropyleen, polyester en vinyl zijn doorgaans flexibeler dan papieren etiketten. Als u vermoedt dat de 
etiketten te flexibel zijn, is het raadzaam om de etiketten en de container op de applicator te testen voordat u een aankoop 
beslissingen neemt van etiketten of de applicator.

Surf naar www.tasco.be om het filmpje 
te bekijken of scan de QR-code.


