PRO D U K TM Ä R K N I N G & S PÅ RBA RH E T

ALL-PRINT
®
LALABEL PRO
ETIKETTERINGSSYSTEM

All-Print LaLabel PRO® har utrustats med ett
avancerat styrsystem med full hastighetssynkronisering och möjlighet att ansluta maskinen mot
överordnad dator eller PLC.
Styrsystemet förenklar även eventuella kompletteringar med nya moduler när nya etiketteringsbehov uppstår.
Maskinens manöverpanel rymmer ett intuitivt menysystem för enkelt handhavande av såväl grundläggande som mera avancerade inställningar.
Programvaran erbjuder även lagringsutrymme
för att enkelt spara och hämta optimala inställningar för olika format. Lagringsutrymmet gör
att personalen snabbt kan ställa om etiketteringen mellan olika produkter.
Den genuina och kraftiga konstruktionen gör
Lalabel Pro® lämplig för användning inom industrin där det råder tuffa förhållanden.

Fakta:
• All-Print LaLabel PRO® är en moduluppbyggd
maskinserie som konstruerats för att uppfylla
högt ställda krav på kostnadseffektiv och driftsäker etikettering med hög precision.
• Den moduluppbyggda konstruktionen gör
All-Print LaLabel PRO® till en mycket flexibel
maskinserie som bland annat etiketterar flaskor,
burkar och dunkar i olika dimensioner.
• Maskinen hanterar även etikettering av koniska
produkter, sigilletikettering, etikettering
från flera vinklar, tilltryck
av text, etc.

Produkten startar sin bana genom
etikett- och märkprocessen.

Produkten
förses med
etikett.

Flexibilitet och anpassning
Den moduluppbyggda konstruktionen gör All-Print
LaLabel PRO® till en mycket
flexibel maskinserie. Basmaskinen utrustas med olika
standardiserade modulenheter beroende på vad som ska
etiketteras.

Färdigmärkt
produkt med
etikett och datummärkning.

För att klara
samtliga produkter används
en Lalabel Pro® med
dispensering i två
olika stationer.

Datummärkning av produkterna sker med en Hitachi
bläckstråleskrivare.

En Allen Termotransferskrivare är integrerad
i linjen.

Etiketteringssystem
som skapar möjligheter
Maskinen till höger är en etiketteringsutrustning för hinkar
och större runda och fyrkantiga
behållare. Etiketten appliceras
genom ett vaccum system som
”håller fast” etiketten under
etiketteringen.
Vanliga användningsområden
kan vara etikettering av burkar
och hinkar vid livsmedels- och
färgtillverkning.
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