
APLICADORES AUTOMÁTICOS 
DE ETIQUETAS PRÉ-IMPRESSAS

LA/4750



Com um sistema de enrolamento patenteado, não 
há rolos de direccionamento ou de fricção que 
possam desgastar ou enroscar. 

Uma das etiquetadoras mais pequenas da sua 
gama, que permite orientação superior, lateral ou 
inferior.

Até 37mts/min para as linhas de produção mais 
rápidas. Sendo 20% mais rápido do que a maioria 
dos concorrentes.

Permite a carga de rolos de etiquetas de 35cm de 
diâmetro, o que significa menos paragens para 
mudança de materiais e maior produtividade. 

Até 28% a mais que a concorrência. 

Com ecrã LED de texto com diagnósticos 
integrados, um interface de uso muito fácil. Permite 
modificações e ajuste sobre o movimento e um 
manuseamento muito intuitivo.

Sistema de enrolamento e desenrolamento 
feito em ABS. Suporte, base e placa de apoio de 
aço inoxidável. Um equipamento praticamente 
indestrutível.

A chave do equipamento é um servomotor de CC 
sem escovas, tornando-o o mais inteligente da sua 
gama.

Oferece a máxima precisão e fiabilidade em 
aplicações que requerem grande tempo de 
actividade e muita reprodutibilidade.

Servomotor

Compacto

Fácil Uso

Baixo Custo

Maior Productividade

Rápido

Resistente

Sistema de Rebobinagem
Uma etiquetadora de preço muito atrativo que 
oferece um desempenho e características de 
design de maior custo nos equipamentos. 

Máxima fiabilidade
Disposição de sensores concebida especificamente 
para evitar etiquetas perdidas ou dupla marcação. 

Encoder opcional para máxima precisão em linhas 
de velocidade variável.

Integração e Comunicações
Ethernet e RS232 para controlar o equipamento de 
forma remota. Cartão I/0 opcional, para integração 
com PLC ou scanners. 

Possibilidade de ampliar o equipamento de forma 
muito fácil para aplicações Print & Apply. 

A etiquetadora LA4750 destaca-se pela sua precisão, 
baixo consumo e muitas aplicações possíveis.

O seu tamanho compacto e manuseamento 
muito intuitivo tornam a opção ideal para passar 
da etiquetagem manual para uma etiquetagem 
automática, esquecendo os erros de etiquetagem 
ou etiquetas mal coladas.

Graças ao seu servo motor, sistema de 
rebobinagem e detecção inteligente, garante uma 
aplicação precisa das etiquetas mesmo a altas 
velocidades ou em linhas de produção instáveis.

Possui uma ampla gama de aplicadores para 
adaptar qualquer necessidade de rotulagem: lateral, 
superior, cantos de embalagem, dupla rotulagem, 
envelope retrátil ou paletes. 
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Gama de Aplicadores

E-Tamp E-Wasa

E-Fasa E-Tamp Blow

High Speed E-Secondary

Aplicador standard para etiquetar em qualquer 
direção. Aplica vários tamanhos de etiqueta, sobre 
produtos de diferentes alturas, sem alterações de 
configuração.

Para aplicar etiquetas envolvendo cantos. O seu 
desenho exclusivo de meio arco, junto com as 
guias e o sensor do produto, asseguram uma 
aplicação precisa, sem rugas.

Seu braço a 90º permite uma etiquetagem frontal, 
traseira ou uma combinação frontal-lateral ou 
lateral -traseira. Perfeito para paletes ou dupla 
marcação.

Aplicação por sopro sem contato direto. Ideal para 
a colagem de etiquetas pequenas em linhas de 
produção de alto rendimento e etiquetagem de 
produtos delicados.

Desenhado para as aplicações mais rápidas 
(até 90m/min). Sua exclusiva lâmina articulada 
é perfeita para superfícies irregulares, como 
retractilados.

Módulo totalmente independente para aplicar 
etiquetas envolvendo cantos. Ideal para linhas 
de alto rendimento em que é necessária alta 
precisão. 
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Específicações Técnicas

WIPE E-TAMP

DIMENSÕES COM APLICADOR 787 L x 839 A x 660 P (mm) 787 L x 686 A x 660 P (mm) 

PESO 38 kg (inclui aplicador, sem suporte) 45 kg  (inclui aplicador, sem suporte)

LARGURA MÍNIMA DA ETIQUETA 25 mm

LARGURA MÁXIMA DA ETIQUETA 152 mm 228 mm 152 mm

LONGITUDE MÍNIMA DA ETIQUETA 13 mm

LONGITUDE MÁXIMA DA ETIQUETA 558 mm 254 mm

PRECISÃO ±1,6mm (Wipe, E-Tamp, E-Wasa, E-Fasa) - ±2,4mm (Blow)

CAPACIDADE FORNECIMENTO ROLO 355,6 mm

VELOCIDADE MÍNIMA DA LINHA 4,5 metros/minuto

TEMPERATURA 5ºC a 40ºC

HUMIDADE 10 a 85% (Humidade relativa sem condensação)

CERTIFICACÕES CE, CSA, ETL (UL 60950), FCC 15A, ISO/IEC 1795

VELOCIDADE MÁXIMA DA LINHA

WIPE 91 metros/minuto

E-TAMP 45 metros/minuto

BLOW 45 metros/minuto

E-FASA 22 metros/minuto

E-WASA 37 metros/minuto

ETIQUETAS POR MINUTO

WIPE Até 800 E-FASA Até 52 (Simple) - 28 (Duplo) 

E-TAMP Até 120 E-WASA Variável em função etiqueta

BLOW Até 55 E-TAMP BOX Até 300


