
      

       Etiketovačka lahví a   
            tiskárna etiket  
 
     Možnosti použití: 
 
     farmářské prodejny a trhy, veletrhy, prodejny přírodních 
     potravin, biorestaurace, olejové bary atd. 

 
 

  Etiketovací systém Aplikátor AP360e  
  
   Etiketovací systém AP360e firmy Primera  Rychlé a přesné nalepení   
   samolepících etiket. Etiketovací poloautomaty série aplikátorů etiket 
   mohou nalepit až 1200 etiket za hodinu na Vaše kelímky, lahve, sklenice 
   a jiné nádoby. Přitom nevznikají vlnky nebo bubliny a hotové výrobky 
   tak získají kvalitní obal profesionálního vzhledu. V kombinaci s barevnými 
   tiskárnami Primera LX a CX vyplní série aplikátorů mezeru ve výrobě 
   profesionálních etiket. Kromě toho lze sérií aplikátorů nalepit i kotoučové 
   etikety z téměř všech flexotiskových, ofsetových nebo digitálních tiskáren. 
   K dostání ve dvou variantách. K nalepení jednotlivých etiket se hodí základní 
   model AP360e. Zabudovaný LED displej zobrazuje počet již etiketovaných výrobků a integrovaná paměť na max. 
   devět různých nastavení etiket pro umístění na přední a zadní stranu usnadňuje zpracování opakujících se zakázek.     
   Aplikátory etiket série AP jsou ideální doplňková zařízení k tiskárnám LX400, LX810 a CX1200 od firmy Primera.  
 
   * etiketovací stanice pro přesné nalepení etiket 
   * šířka nádoby 24,2mm - 238 mm  
   * průměr nádoby 15mm-170mm  
   * tvar nádoby cylindrický nebo kuželovitý 
 
   » rychlá instalace a snadná obsluha etiketovačky 
   » přesné nalepení etiket na přední a zadní stranu 
   » rychlá výroba: 135 mm/s  
   » to odpovídá až 1200 obalům za hodinu 
   » stabilní a kompaktní aplikační systém AP362e 
   » systém lze postavit na psací stůl nebo pracovní desku 
   » profesionální konstrukce 
   » stroj má certifikaci UL, CSA a FCC  
   » konstrukce z oceli a plechu vhodná pro průmyslové použití  
   » vydrží vysoké namáhání, dlouhá životnost  
 
 

Tento stroj obdržíte u nás za 1.999,00 € bez DPH 
Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši. 

 
      
     Etiketovací systém AP362e  
    
     Objem výkonu základního modelu byl u AP362e rozšířen tak, že tento model 
     je schopen nalepit na nádoby nebo obaly jednu nebo dvě různé etikety,  
     jak je běžné např. u lahví na víno. 

 
Tento stroj obdržíte u nás za 2.199,00 € bez DPH 

         Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši. 



   Barevná tiskárna etiket Primera LX400e 
 
* barevná tiskárna etiket LX400e od firmy Primera 
* barevné kotoučové etikety do šířky tisku 108mm  
* software pro navrhování etiket Nice Label se  
* fotorealistický barevný tisk 4800 dpi  
* velkokapacitní barevná patrona CMY 
* tiskací hlava integrovaná v patroně 
* senzor na zvláštní formáty etiket LX400e  
* Windows 7/Vista/2000/XP nebo MAC OS X Snow Leopard  
 
Tento stroj obdržíte u nás za 1.999,00 € bez DPH 

         Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši. 
 
    Barevná tiskárna etiket Primera LX810e  
 
    * maximální šířka tisku 210 mm  
    * fotorealistický barevný tisk 4800dpi  
    * jedna barevná patrona CMY a jedna černá patrona  
    * tiskací hlava integrovaná ve velkokapacitní patroně 
    * senzor pro zvláštní formáty etiket 
    * pro Windows Vista/2000/XP nebo MAC OS  
    * software pro navrhování etiket Primera  
    * tiskárna 4800dpi, 2 patrony s integrovanou tiskací hlavou 
     

Tento stroj obdržíte u nás za 2.299,00 € bez DPH 
         Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši. 

 

Poradce v oblasti energetiky Dipl. – Ing. Ralf Heise e.K. 
projektová kancelář pro využití 

obnovitelných zdrojů energie 
Croustillier 6 

16259 Oderaue / OT Neureetz 
Tel.: 033457 – 29969 
Fax: 033457 – 5893 

Mobil: 0174 – 7127084 
e-mail: info@energieberater-heise.de 

 

www.Energieberater-Heise.de 
 

Nabízíme následující služby: 
 

- Poradenství v oblasti energetiky v podnikatelské a soukromé sféře 
- Plánování a realizace mobilních a stacionárních lisoven oleje 
- Kogenerační jednotky, vhodné na rostlinné oleje, s elektrickým výkonem 20 - 500 kW 
- Poradenství, vypracování projektů a sestavení fotovoltaických elektráren 
- Dodávání topných kotlů na pelety z obilovin, dřeva a olejů 
- Peletovací stroje, sušárny obilí, sila 
- Separační šnekové odvodňovací lisy 
- Financování zařízení 
- Termografie 

               
    Zastoupení:   
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