Eti1 pharma

Технічні характеристики

252

Для кругового етикетування

Eti1 pharma 24 24
Продуктивність

24 000 шт./ год

Production speed
±30

Швидкість подачі етикетки

макс.50 м/хв

453

±30

900

±30

1331

Dispensign speed
Розмід продукту

Ø 18 - 80 мм

Product size
Довжина етикетки

20 - 240мм

Label size lenght
960

Ширина етикетки

2500

20 - 128 мм

Label size width
Зовнішній діаметр рулона
Outside reel diameter

300

ETI1 Pharma була розроблена для кругового етикетування

Внутрішній

фармацевтичних циліндричних флаконів і пляшок, і її

Розміри машини (ДхШхВ)
Machine size length - width - h

конвейер з подвійною швидкістю для розділення продукції

Джерело живлення

наявності

етикетки

з

Споживаня електроенергії

відбраковуванням продуктів, що не відповідають вимогам,
захисний

тунель

на

конвеєрі,

комплект

індикатора

2800 х 1400 х 1590 мм
220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Power supply
140

контроль

205

навантаження,

1367

система має високопродуктивну етикетувальну головку,
на вході і виході, контроль мінімального і максимального

40 - 75 мм

Inside reel diameter

250

конфігурація ідеально відповідає потребам цього сектора. Ця

280 мм - 380 мм- опція

1300 W

Electrical input
Cтиснене повітря

положення і шкала для швидкого зміни формату і сенсорним

6 атм (блок друку)

Compressed air

екраном 5 ".
ETI1 pharma has been devised for wrap-around labelling of
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pharmaceutical cylindrical vials and vessels and its configuration perfectly suits the needs of this sector. This system features
a high range labelling head, a double speed coounveyor
spacing in- and out- going products, minimum and maximum
load control, missing label control with ejection of non conform-

897

±30

display 5”.

571

tor kit and scales for quick format changing and touchscreen

±80

ing products, tunnel safety guards on conveyor, position indica-

1010
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