
De AP550e is een semi-automatische label applicator, hiermee 
is het snel en eenvoudig om precies de labels aan te brengen op 
een breed scala van platte oppervlakken zoals rechthoekige 
flessen, dozen, rechthoekige verpakkingen, zakken, deksels, 
blikken en nog veel meer. Etiketten worden recht en zonder 
rimpels of plooien op precies de gewenste plaats aangebracht. 
Het aantal producten dat kan worden voorzien van een etiket 
per uur versus handmatig aanbrengen van etiketten zal aan-
zienlijk worden verhoogt.

De bediening is eenvoudig: plaats het product in het mechanisme en duw de arm naar de verpakking 
en het etiket wordt automatisch aangebracht. Variabele tussenruimte, geheugen voor maximaal 
negen verschillende producten, en een teller met ingebouwd LED-display zijn allemaal inbegrepen.

Etiketteert snel en accuraat!

Met een AP550e Label Applicator zal je in staat zijn om ca. 500 etiketten per uur aan te brengen 
(uiteraard afhankelijk van de handigheid van de operator). Etiketten worden perfect aangebracht 
zonder kreuken, waardoor uw eindproducten een zeer professionele uitstraling krijgen.

De AP550e is de perfecte machine om etiketten geproduceerd door de populaire LX- en CX-serie 
kleuren labelprinters verder te verwerken. Samen bieden zij een complete oplossing die ideaal is 
voor een breed scala aan potentiele klanten van kleingebruikers tot grote fabrikanten en distributeurs. 
Rol of zig zag uitgevoerde labels bedrukt via andere werkwijzen zoals flexo, offset en thermo transfer 
kunnen uiteraard ook worden gebruikt op de AP550e applicator. 

Voordelen

• Eenvoudig te bedienen
• Links of rechts positionering van etiketten is niet nood-

zakelijk, de operator kan dat aanpassen aan de meest 
gunstige positie

• Zeer nauwkeurige, betrouwbare micro - schakelaar voor 
activering

• Werkt met vrijwel elk label waaronder ook transparante 
etiketten

• LED display met ingebouwde teller voor etiketten afgifte

Voor ronde verpakkingen, zoals flessen, blikken en potten biedt Primera zijn populaire AP360e en 
AP362e Label Applicators aan die hier uitermate voor geschikt zijn.

Primera AP550 Label Applicator
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Specificaties

Container Platform:  305 x 310 mm (12” W x 12,2” D) *
Container Hoogte: Max. 203 mm (8”) **
Product vorm: Vlak, Ovaal, Speciaal
Label Breedte: 19 mm tot 101,6 mm 
Label Hoogte: 19 mm tot 152,4 mm
Breedte van de Liner: 22,2 mm tot 104,8 mm
Plaatsing van de labels: Rand vooraan tot 203 mm (8”) vanaf de rand van de achterbak
Diameter van de rol: 203 mm (8”) (maximum)
Label Roll Core (kern): 50,8 mm tot 76,2 mm (2” to 3” ID)
Sensor type: Optische sensor
Electrisch vermogen:  12 VDC, 5.0 A
Stroomvoorziening: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watt
Certificatens: UL, UL-C, CE, FCC Klasse A

Gewicht: 10,9 kg
Afmetingen:  305 x 541 x 256-391 mm
Tussenruimte etiketten: Aanbevolen: 3,175 mm – 6,3500 mm 
Label Type: Gestanste etiketten. Black mark of tussenruimte voor label sensor. 

Clear Transparante etiketten moeten zijn voorzien van een black 
mark op de backing

Dikte rugmateriaal: 2 mil - 10 mil (gladheid van materiaal heeft invloed op transport 
- te glad material zorgt voor transportproblemen

Etiket dikte inclusief lijm:  5 mil - 15 mil ***
Wikkelrichting: Naar buiten gewikkeld  

AP550NL01 - Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Surf naar www.tasco.be om het filmpje 
te bekijken of scan the QR-code.P
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* Container may overhang platform to the front and/or either side.  
** Containers shorter than 20,3 mm (0,8” ) may require adaptive spacers. 
*** Belangrijke opmerking: Afneembaarheid/flexibiliteit/stijfheid van het etiket is mede een factor. Als het etiket te flexibel 
is, ongeacht de dikte, kan het kreuken of niet van de backing afkomen wanneer het material langs de striprand gaat. 
Polypropyleen, polyester en vinyl labels hebben de neiging om flexibeler te zijn dan papieren etiketten. Als u vermoedt dat 
het label te flexiebel is, dan is het raadzaam om de etiketten en het product te testen op de applicator alvorens aankoop-
beslissingen van etiketten of de applicator te nemen.


