
De Ninette auto is een automatisch toestel dat één of twee zelf-
klevende etiketten kan kleven op een rond voorwerp of cilinder. 
Met dit veelzijdige toestel etiketteert u dan ook zonder problemen 
allerhande producten zoals: flessen, blikjes, buizen, cartridges, 
potten, … 

Bovendien kunnen in deze machines verschillende opties geïnte-
greerd worden voor diverse toepassingen:

• Diverse detectiesystemen mogelijk om een correcte   
positionering van het etiket te verzekeren (vb. t.o.v. de naad 
van een fles)

• Voor extra hoge etiketten 
• Voor producten met uitsteeksels of deksels die niet perfect 

rond zijn.

Technische specificaties

Automatische label applicator voor installatie op een tafel bestaande uit:

• Een gemotoriseerde transportband met aluminium profiel en een ketting met een breedte 
van 82.5mm.

• 1 of 2 etiketteringsstations voor het aanbrengen van een label of tegen-label, afhankelijk 
van de configuratie van de machine

• Een verwisselbare cilinder met de mogelijkheid om producten te etiketteren met een dia-
meter van 35 tot 60mm of een diameter van 40 tot 110mm afhankelijk van de diameter 
van de rol.

• Een uitvoertafel om alle producten goed op te vangen
• Touch screen voor controle en beheer van de parameters van de machine.
• De Ninette Auto werkt op 220V en 50Hz en met perslucht (compressor niet inbegrepen)
• Mogelijkheid tot installatie van diverse sensoren voor de positie van de etiketten op het voor-

werp d.m.v. detectie van een bepaald beeld, een inkerving, een naad, een ander etiket 
of een speciale markering. En een blackmark detectie voor transparante etiketten.

• Etiket formaten: minimale breedte van 25mm tot 360° rondom rond een object (de kwa-
liteit van het papier dient hier wel voor gevalideerd worden) op verschillende materialen 
zoals PET, pvc, glas, metaal, karton, …

• Standaard etiketteerhoogte tot 190mm
• De machine kan tevens uitgerust worden met een codeersysteem voor de etiketten (tam-

pondruk of inkjet)
• Snelheid is afhankelijk van de gebruiker tussen 600 en 800 objecten per uur
• Het toestel kan worden geleverd op een meubel met wielen

De vereisten voor de etiketrollen

Opwinding van de etiketten: links en naar buiten opgerold 
Formaat van de rollen:

A – Diameter van de kern : 75 mm
B – Maximale buitendiameter : 260 mm
C – Maximum hoogte (liner inbegrepen) : 190 mm
D – Afstand tussen twee etiketten : 3-5 mm
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