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Labelexpo Europe 2017

Na tar gach La be le xpo za de mon stru je my 
no wą wer sję prze wi jar ki ety kiet La na ger3 
o szer. 450 mm, śr. od wi ja nia 800 mm i na wi ja nia
600 mm oraz pręd ko ści 450 m/min z prze zna-
cze niem do cię cia ma te ria łów opa ko wa nio wych,
w szcze gól no ści ety kiet fo lio wych dla branż 
far ma ceu tycz nej i spo żyw czej. 

Ma te ria ły te mu szą być cię te z pre cy zyj nym na cią giem, gdyż są

wraż li we na roz cią ga nie, dla te go w stan dar dzie są au to ma tycz na kon-

tro la na cią gu i za pa mię ty wa nie re cep tur. Ma szy na zo sta ła wy po sa-

żo na w ka me rę in spek cyj ną fir my EyeC oraz au to ma tycz ne no że krąż-

ko we. Bę dzie ona do obej rze nia na sto isku fir my Eye C. Po nad to na

na szym sto isku po ka że my bo bi niar kę WIN DER2 o sze ro ko ści 1300, 

śr. od wi ja nia 1000 mm i na wi ja nia 600 mm, pra cu ją cą z pręd ko ścią

650 m/min. Ma szy na ta bę dzie wy po sa żo na w pneu ma tycz ne no że,

usta wia ne au to ma tycz nie. Jest ona prze zna czo na do cię cia ma te ria-

łów opa ko wa nio wych ta kich jak ba za do ety kiet, fo lia sa mo przy lep-

na, alu mi nium oraz wszel kie go ty pu fo lii i la mi na tów.

Za de mon stru je my rów nież prze wi jar kę z se mi -ro ta cją Ro ter -S

z prze zna cze niem do sztan co wa nia z wy ko rzy sta niem uni wer sal ne -

go wa łu ma gne tycz ne go oraz pro gra mo wal ną kra jar kę do cię cia

gilz Ca ter -d dla śred nic gilz od 1” do 6”.

Ka ta rzy na Goź dziń ska

Jur met na La be le xpo Eu ro pe 2017

No we mo de le 
prze wi ja rek i bo bi nia rek
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