
Palle-applikator SVA270 Flex

Multi-level pallem rkningæ

trinløs applikering i flere højder�

� påsætter alle etiketter med pallen

stående fast i én position

overholder international GS1-std.�

plads til store etiketruller Ø300 mm�

stregkodekontrol læsbarhed/indhold�

let integration til it-systemer�

forvarsel før etiketudløb (Low-Label)�

Highlights
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A i flere højderutomatisk pallemærkning

Etiketprinter

Etiketstørrelse LxB

Etiketrullediam.

Kapacitet pr. min.

Printretning

Mulighed for vægttilslutning

Applikeringsprincip

Applikeringsretning

Positioneringsteknik

Applikatorvandring

Applikeringshastighed

Frilængde svingarm

Luftforsyning

Luftforbrug

Strømforsyning

Strømforbrug

Dimensioner

Egenvægt

Udførelse

Temperatur-område

Tekniske specifikationer

Den nye Flex applikerer ikke blotSVA270

S p dSCC-etiketter å 2 sider af pallen - en

kan også applikere etiketten i flere for-

skellige højder på pallen - mens pallen

istår én og samme position.

SVA270 Flex har et unikt design, hvor

applikator-armen drives af en servo-motor,

som gør det muligt at bevæge applikator-

armen i flere forskellige akser/vinkler,

både horisontalt og vertikalt. Bevægelsen

sker trinløst og hurtigt.

Der kan programmeres op til 32 forskellige

applikeringshøjder, der kan skiftes pr. palle.
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Intermec PX6i

A5: ~150x200 mm

Ø 300 mm

Maks. 10 etiketter

Lodret

Ja

Vakuum / blæs

0 og 90o o

Servomotor-styring

800 mm

15 etiketter/min

630 mm

6 bar

ca. 8 l/app.

230V

36 + printer (360W)0 W

hxbxl: 2235 x 660 x 1190 mm (højde afhænger af ønsket applikeringshøjde)

330 kg

Anodiseret aluminium/ Rustfri stål

0- 40 C relativ luftfugtighed 20 til 90% (ikke kondensering)o

Hæve-/sænke -området for applikering

kan være inden for f.eks. 700  mm eller

1400 mm eller efter ønske.

Flex , der anvender en IntermecSVA270

Px6i etiketprinter, auto-kan leveres med

matisk , somstregkodekontrolsystem

c stregkodenshecker læsbarhed og kan

ne enskontrollere, at etiketter har serienr.

Med servo-motoren har SVA270 Flex

opnået et kompakt design med et foot-

print på blot 660 x 1190 mm., hvilket gør

det nemt og enkelt at installere syste-

met i eksisterende palletransportlinier.


