
PA/6000

SISTEMA DE IMPRESSÃO E 
APLICAÇÃO DE ETIQUETAS



Nosso sistema de impressão e aplicação de 
etiquetas PA6000 destaca-se pela sua fiabilidade, 
flexibilidade e baixo consumo.

Perfeita para codificar informação de 
rastreabilidade sobre etiquetas já pré-impressas 
(marcação de lote, data de validade, etc), ou a 
impressão integral da etiqueta, incluindo códigos 
de barras, logotipos o imagens.

Permite a impressão de até 120 etiquetas por 
minuto, em um ou ambos os lados do produto.

Diversas opções de impressão e aplicadores, para 
adaptar-se às suas necessidades específicas.

Print & Apply

Fiabilidade

Flexibilidade Fácil Uso

Baixo Consumo Maior Productividade

Integração

Fácil integração em linhas de produção, em 
comunicação com PCs, bases de dados, sistemas 
ERP, equipamentos de visão artificial, leitores de 
código de barras, etc. 

Compatível com os principais softwares de gestão de 
etiquetas: NiceLabel, EasyLabel, Codesoft, etc.

A chave do equipamento é um servo motor de CC sem escovas, fazendo, com que seja, o etiquetador mais 
inteligente da sua gama. O servo motor oferece máxima precisão e fiabilidade em aplicações que requerem 
grande tempo de atividade e alta repetibilidade.

Com um sistema de rebobinagem patenteado, não há rolos de aperto para desgastar ou enroscar. 

Fabricado em ABS e aço inoxidável, é um equipamento praticamente indestrutível.

Um sistema modular que oferece diferentes 
modelos de impressoras e aplicadoras.

Seu design compacto torna que sua instalação e 
remoção de uma linha de produção para outra, seja 
muito mais fácil.

Pode imprimir em qualquer direção  e ângulo, 
realizando um etiquetado simples ou dupla.

Interface utilizador com ecrã táctil a cores, de 
manuseamento muito intuitivo.

Fácil integração em linhas de produção, em 
comunicação com PCs, BBDD, ERPs, equipamentos 
de visão artificial, leitores de código de barras, etc. 

Compatível com os principais softwares de gestão 
de etiquetas: NiceLabel, EasyLabel, Codesoft, etc.

Permite a carga de rolos de etiquetas de até 900 m, 
o que significa menos paragens para a mudança de 
material e aumento da  produtividade.

Até 28% a mais do que a concorrência!

Graças ao seu exclusivo  sistema totalmente 
elétrico, não necessita de ar comprimido.

Oferece as mesmas características e rendimento 
que as etiquetadoras convencionais, mas  
economiza até  50% de energia.



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. 



Específicaciones Técnicas

PA/6000

MÉTODO DE IMPRESSÃO Transferência Térmica ou Térmica Direta

ETIQUETAS/MINUTO Até 120

IMPRESSORA Vários modelos Sato ou Datamax

VELOCIDADE IMPRESSÃO Até 406 mm/segundo

RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 203/305/609 DPI

TAMANHO MÍNIMO DE ETIQUETA 25x13 mm

TAMANHO MÁXIMO DE ETIQUETA
106x355 mm

(Versão 4’’)
167x355 mm

(Versão 6’’)

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 165x355 mm

CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ROLO 356 mm diámetro (406 mm opcionais)

LONGITUDE MÁXIMA RIBBON 600 metros

INTERFACE STANDARD RS-232, Ethernet, USB (RS-422, RS-485 opcionais)

REQUISITOS DE ENERGIA 100-240 VAC, 47-63 Hz, 3A Auto-Ranging

REQUERIMENTOS E CONSUMO DE AR Nenhum

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 5ºC-40ºC, 15-85% humidade relativa sem condensação

PESO 41 kg (só impressora, aplicador e braçadeira, sem suporte)

CERTIFICAÇÕES CE, CSA, ETL (UL 60950), FCC 15A

             CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

INTERFACE DE USUÁRIO Ecrã táctil LCD a cores com armazenamento para 99 postos de trabalho

DETETOR DE PRODUTO Sensor com distância ajustável retro-refletor de 900 m

MÓDULO TAMP Cilindro de alta velocidade de viela quadrada de 10’’ ou 20’’

IMPRESSÃO COMANDADA Imprime quando ativado para economizar o consumo de ar

DIAGNÓSTICOS Entradas e saídas de teste sem necessidade de um multímetro

INFORMAÇÃO Estado, Contadores de impressão e Tamp, Monitor de erro de repetição de ciclo, Sensor de 
posição de início, Monitor de estado da impressora

           CARATERÍSTICAS OPCIONAIS

TORRE DE ADVERTÊNCIA Indicadores de estado de 3 cores disponíveis a LEDs

GOLPE VARIÁVEL Sensor montado em Tamp para detetar o contacto iminente do produto para aplicações 
variáveis de contacto de altura/largura do produto

MÓDULO I/O 4 entradas digitais, 6 saídas isoladas

PRESENÇA DE ETIQUETA Monitoriza a etiqueta no Tamp para erros de repetição ou reimpressão de etiquetas

ETIQUETA BAIXA Monitoriza o rolo de alimentação para detecção de baixa quantidade

MÓDULOS DE APLICAÇÃO Tamp, Wipe-On, Corner-Wrap
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