
A Unique Solutions LabelPlus® 360 é a rotuladora industrial de alto

desempenho mais versátil do mercado. A Unique Solutions LabelPlus® 360
inclui recursos padrão que são opcionais na maioria das máquinas
concorrentes. Cabe em espaço limitado e lida com uma grande variedade de
aplicações, com ponto de rótulo ajustável entre 457 mm e 762 mm.

Dispensa até 76 mpm/3000 ipm com
desenrolamento e retirada secundários
graças a um motor graduado de alto
desempenho.

Funciona com precisão até ±0,79 mm /1/32
pol.

Garante que não há desperdício ou tempo de
inatividade de rótulos perdidos com a
detecção do produto

Permite versatilidade de configuração e fácil
troca entre aplicadores com design modular
para aplicador de mesclagem/limpeza,
aperto, sopro, embalagem de cantos,
balanço e VFFS.

inserting Configuração rápida que evita erros
ajustando automaticamente a sensibilidade
(com sensor óptico “Autocontrole”)
dependendo do rótulo em questão.

RECURSOS-PADRAO

Motor graduado de alto desempenho
Detecção de produto
Design modular para mesclar, limpar, apertar, soprar,
embalar nos cantos, balançar e aplicador VFFS
Sensor óptico de “autoaprendizado”

APLICAÇÕES

alimentos frescos
batatas fritas
cereais
congelados
doces
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

aplicadora de rótulos on-pak®

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

US LabelPlus 360

consumo de ar L/min (cfm) até 113 (4) @ 4 a 6 bar (60-90 psi)

velocidades de rotulagem m/min  (pol./min) programável até 76/3000, mais de 400 rótulos/min dependendo do tamanho

detecção de produto
Leitor retrorrefletivo

FFS com sinal PLC e entradas personalizadas (opcional)

tamanho máximo do rolo de rótulos mm (pol.) 305 (12) DE x 76 (3) DI centro

tamanho do rolo de rótulos (opcional) mm (pol.) 406 (16) ou 508 (20) DE x 76 (3) oi 152 (6) DI centros

colocação de rótulos  mm (pol.) ±0,79/1/32

comprimento de dimensões (mm/pol.) 889 (35,25) a 1194 (47,25)

largura de dimensões  mm (pol.) 711 (28) a 737 (29)

altura de dimensões mm (pol.) 559 (22,5)

profundidade de dimensões  mm (pol.) 686 (27,5)

requisitos de energia 108-132 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 5A; versão 200VAC disponível

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


