
• POWERED LABEL DISPENSERS •

LD-100-RS LD-200-RS LD-100-RS with Counter and 
Flanges 

LD-100-RS-SS LD-100-RS-Preset

LD-100-U LD-100-U with Flanges LD-100S 

Sistemas de etiquetagem, identificação e impressão  

Dispensadores de etiquetas eléctricos semiautomáticos 
Solução simples e económica para Dispensar Etiquetas. 
Uma gama de dispensadores de etiqueta Semi-automáticos robustos, manutenção mínima, e com por garantia contra 
defeitos de fabrico. 



Sistemas de etiquetagem, identificação e impressão   

Dispensadores de etiquetas eléctricos semiautomáticos 
Solução simples e económica para Dispensar Etiquetas. 
Uma gama de dispensadores de etiqueta Semi-automáticos robustos, manutenção mínima, e com por garantia contra 
defeitos de fabrico. 

Dispensa - Matic U45 
As etiquetas são alimentadas a partir de rolos ou em continuo (zig-zag) podem ser dispensadas até uma 
largura máxima de 114 mm, os ajustes para tamanhos diferentes de etiqueta realizam-se com facilidade, sem 
necessidade de usar ferramentas. Diâmetro máximo de rolo: 225 mm com tubo interno de 75 mm. 
Peso: 4 Kgs. 
Dimensões - 253 x 279 x 203 mm. 

Dispensa - Matic U60 
As etiquetas são alimentadas a partir de rolos ou em continuo (zig-zag) podem ser dispensadas até uma 
largura máxima de 152 mm, os ajustes para tamanhos diferentes de etiqueta realizam-se com facilidade, sem 
necessidade de usar ferramentas. Diâmetro máximo de rolo: 225 mm com tubo interno de 75 mm. 
Peso: 5 Kgs. 
Dimensões - 279 x 279 x 203 mm 

Dispensa - Matic 10-II 
Para Etiquetas Grandes em Rolo, estes novos equipamentos de alta velocidade melhoram a aplicação da 
maioria das etiquetas grandes em rolos de até 229 mm de diâmetro e até 225 mm de largura total. Qualquer 
comprimento de etiqueta com uma na transversal e até 3 polegadas de comprimento para larguras múltiplas. 
Para Etiquetas em Continuo (zig-zag), a máquina manuseia formatos de uma na transversal e larguras 
múltiplas de até 254 mm de largura máxima do material. Qualquer comprimento de etiqueta com uma na 
transversal e até 76 mm de comprimento para larguras múltiplas. Ajusta-se a todas as larguras e pode 
mudar-se de rolo ou papel contínuo (zig-zag) em segundos sem necessidade de usar ferramentas. 
Com pequenas modificações estas máquinas dispensam etiquetas únicas de maior comprimento, assim 
como a maioria dos materiais, incluindo polímeros e materiais metalizados. 
Peso: 5 Kgs. 
Dimensões - 380 x 270 x 160 mm 

Dispensa - Matic 16-II 
Para as Etiquetas Grandes em Rolo, estes novos equipamentos de alta velocidade melhoram a aplicação da 
maioria das etiquetas grandes em rolos de até 229 mm de diâmetro e até 380 mm de largura total. Qualquer 
profundidade de etiqueta com uma transversal e até 3 polegadas de fundo para larguras múltiplas. 
Para as Etiquetas em Continuo (zig-zag), a máquina manuseia formatos de uma na transversal e larguras 
múltiplas de até 406 mm de largura máxima do material. Qualquer comprimento de etiqueta com uma na 
transversal e até 76 mm de comprimento para larguras múltiplas. Ajusta-se a todas as larguras e pode 
mudar-se de rolo para papel continuo em segundos sem necessidade de usar ferramentas. 
Com pequenas modificações estas máquinas dispensam etiquetas únicas de maior comprimento, assím 
como a maioria dos materiais, incluindo polímeros e materiais metalizados. 
Peso: 8 Kgs. 
Dimensões - 520 x 270 x 160 mm 

Laser-Peel 
A LASER-PEEL está repleta de características singulares e foi desenhada e construída com base em muitos 
anos de experiência de solicitações de utilizadores de etiquetas em folha. 
Aumente a produção, economizando cerca de 50% do tempo que exige o dispensador manual com uma 
velocidade de alimentação de 100 mm por segundo. 
Pode dispensar a maioria dos formatos de etiquetas para Laser, jato de tinta e Fotocopiadora com uma 
margem mínima de 12 mm. 
Não é necessária a programação, o microprocessador integral compensa automaticamente o tamanho da 
etiqueta. 
Podem carregar-se até 100 folhas de cada vez, e seleccionar-se alimentação folha a folha ou automático 
carregando somente no botão. 
Funcionamento mão direita ou esquerda reposicionando somente o sensor de etiquetas. 
Peso: 6 Kgs. 
Dimensões - 380 x 410 x 185 mm 



DISPENSADORES ELECTRICOS SEMI AUTOMÁTICOS 

Solução simples e económica para Dispensar Etiquetas. 

Uma gama de dispensadores de etiqueta Semi-automáticos robustos, manutenção mínima, e com por garantia 
contra defeitos de fabrico.  

Dispensa - Matic U45 

Em rolo ou em zig-zag pode dispensar Etiquetas até á largura maxima de 
114mm  para  diferentes  tamanhos  facilmente  ajustavel sem a necessidade 
de ferramentas. Rolo de máximo diâmetro 225mm e rolo interno com 
diametro de 75mm.  

Peso: 4  Kgs, Dimensões  - 253 x 279 x 203 mm. 

Dispensa - Matic 16 

Computador que são dispensadas Etiquetas de Fanfolded até uma largura de 
rede de máximo de 405mm, único ou multi-largura (nenhuma necessidade 
para estourar a rede.). São feitos ajustes facilmente sem o uso de ferramentas. 
Em virtude da operação da máquina sua sucessão de lista pre-programada em 
manteve (nenhuma necessidade para ordenar correio para bonificação postal) 
Se senta convenientemente em uma superfície de mesa e é localizado de 
novo facilmente  

Peso: 8 Dimensões de Kgs - 532 x 280 x 140 mm 

Dispensa - Matic U60 

Rolo Alimentou podem ser dispensadas Etiquetas ou Etiquetas de 
Fanfolded até uma largura de rede de máximo de 152mm alvo cortada ou 
podem ser morridas cortado e são feitos ajustes para etiquetas de tamanho 
diferentes facilmente sem a necessidade por ferramentas. Rolo de máximo 
diâmetro 225mm em um tamanho de caroço de 75mm.  

Peso: 5 Dimensões de Kgs - 279 x 279 x 203 mm 

  

Dispensa - Matic 10-II E 16-II 
Para alvo de Etiquetas de Rolo Grande cortado ou morre cortado, estas 
unidades de velocidade altas novas aumentarão aplicação da maioria das 
etiquetas grandes em rolos até 9” em diâmetro e até 15” em largura global. 
Qualquer profundidade de etiqueta 1 por, e até 3” fundo para multi widths.   

Para Etiquetas de Fanfolded a máquina dirigirá 1 por e largura de multi formata 
até 15” largura de rede de máximo. Qualquer profundidade de etiqueta 1 por e 
até 3” fundo para larguras de multi. Ajusta a todas as larguras e pode ser 
mudado de rolo para fanfold em segundos sem a necessidade para 
ferramentas.  

Com modificações pequenas estas máquinas dispensarão etiquetas mais 
fundas e a maioria dos materiais inclusive polymers e chapas.  
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DISPENSADORES MANUAIS DE MESA  

Dispensadores Manuais de Rolos de Etiquetas 
O dispensador essencial para rolos grandes de 
etiquetas auto-adesivas onde é requerido pequenos 
volumes.  

 Utiliza rolos com larguras de 30mm a 250mm
 Fácil carregar, fácil usar
 Colocação numa mesa ou numa parede
 Construção de metal rígida
 Ideal para baixos volumes
 Rolo diâmetro interno mínimo 25mm

Modelo Etiquete Largura 
(mm)  

Max. Rolo Diâmetro 
(mm)  

MB 80 Até 80 200 
MB 150 Até 150 200 
MB 250 Até 250 200 

Multi - Dispensador de Etiqueta em Rolo 
O dispensador essencial onde volume baixo de 
aplicação é requerido, para etiquetas de rolo de 
tamanho diferentes.  

 Feito em uma largura standard de 280mm
 Para diâmetros de rolo até 175mm
 Provido com 4 divisores como standard
 Colocação numa mesa ou numa parede
 Construção de metal rígida, peso 1.55Kgs,

Modelo Etiquete Largura 
(mm)  

Max. Rode Diâmetro 
(mm)  

MR 280 Até 270mm 175mm 
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Aplicadores de Etiquetas Manuais 

Solução simples e económica para Aplicar Etiquetas. 
Uma gama de aplicadores de etiqueta robustos, manutenção mínima, e com garantia contra defeitos de fabrico. 
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