Quality by Identification

Série 200–Aplicadoras de Etiquetas en Linha
A Série 200 foi desenvolvida para a aplicação directa de etiquetas em produtos, em linhas de
embalagem preexistentes. As etiquetas podem ser aplicadas com uma exatidão de posição
de 0,4mm, em velocidades de até 30m/min como Standard (60m/min opcional).
A estrutura modular do sistema, usando tecnologia de contato (dispensador, tamp) ou sem
contato (sopro de ar), possibilita a aplicação vertical ou horizontal sobre produtos de
diferentes formatos, sejam estes redondos, elípticos ou quadrangulares, permitindo assim
sua utilização em muitos sectores industriais, como cosméticos, medicamentos, alimentos,
bebidas e muitos outros.

│ Estrutura modular robusta
│ Até 30m /min (60m /min, opcional) de velocidade de aplicação
│ Aplicação de etiquetas lateral e no topo
│ Aplicação por contato (dispensador / tamp) ou sem contato (ar)
│ Exatidão de posição até 0,4mm
│ Ligação através de uma larga gama de interfaces de conexão
│ Suporte totalmente ajustável (opcional)

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza
que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades
de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria.
│Impressão “Drop-On-Demand” (DOD)
│Impressoras de Alta Resolução
│Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)
│Laser
│Aplicadores/Impressoras de Etiquetas
│Impressoras de Transferência Térmica
│Aplicadores de Etiquetas
│Tecnologia RFID
│Scanners e Sistemas de Visão
│Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas témicas
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