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APLICADOR Automáticos de Etiquetas EP-ECO 
 

Sistemas de etiquetagem Industrial  

EP-ECO100 é um aplicador de etiquetas autoadesivas compacto e económico, com motor passo a passo, controlada 
por um microprocessador, desenhado para uma fácil integração em linhas de embalagem já existentes ou utilizar 
como unidade independente 

Aplicador de dimensões reduzidas, velocidade até 25metros/minuto, Largura max. 102. Controle digital. Memoria 
até 30 formatos.  

Aplicação em qualquer superfície, a qualquer velocidade, em qualquer face: superior, lateral, faces frontal ou 
posterior, em esquina. Aplique de forma automática etiquetas na sua linha de produção sobre caixas de cartão, 
garrafas, paletes, embalagens, etc. A principal vantagem do modelo EP-ECO100 é a simplicidade de instalação e 
utilização 

Os nossos equipamentos garantem uma maior produtividade na sua linha de produção evitando paragens não 
planeadas 
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Três versões: 
1. EP-100 per 102 mm 
2. EP-140 per 142 mm 
3. EP-210 per 210 mm 

Versão direita ou esquerda, velocidade 25 m/min. 

Unidade de controle digital com possibilidade de memorizar até 30 formatos diferentes de aplicação. 

Pode-se utilizar como unidade independente ou instalada sobre linhas de embalagem já existentes. De dimensões 
mínimas. 

 

Especificações 
− VERSÕES COM LARGURA MÁXIMA DAS ETIQUETAS: 100 mm / 140/190 mm 

− Comprimento max. de etiqueta 300 mm 

− Diâmetro externo bobina max. 300 mm 

− Diâmetro interno bobina 40 mm ou 75 mm 

− Tolerância dei aplicação etiqueta 0,5 mm, à máxima velocidade.  

− Motorização tipo passo/passo 

− Velocidade linear da 0 a 30 m/min' 

− Estrutura em alumínio e aço inox 

− Peso 15 Kg cerca 

− Dimensão de ocupação variável segundo a posição de utilização relativa ao plano de trabalho: 

o Comprimento Min 420 mm a Max 840 mm 

o Altura. min 480 mm a Max 840 mm x largura 190 mm    

− Alimentação tensão 220 V 50 Hz monofásico. 

− Start (início) ciclo por fotocélula com refletor (solução standard) 

− Stop (paragem) etiqueta por fotocélula. 

− Central eletrónica com microprocessador e display com 4 dígitos, para a gestão de: 

o Retardar  

 a aplicação em segundos 

 a saída da etiqueta em mm 

 a velocidade em m/mm 

o Contagem de unidades 


