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Testreszabott gépsor zsákok jelöléséhez: 

precíz, gyors és nagy mennyiségekkel is elbír.
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Masterprint zsákadagoló, feliratozó és címkéző

Testreszabott gépsor zsákok jelöléséhez: precíz, gyors és nagy  
mennyiségekkel is elbír.

Adagolás

Sok éves tervezési tapasztalatunknak köszönhetően az automata, folyamatosan tölthető zsákadagolót 
egyedileg fejlesztettük és gyártottuk. Az adagoló tárkapacitása maximum 150 darabos, folyamatosan 
tölthető. A zsákok magassága 380mm – 550mm, szélessége pedig 550mm – 900mm lehet. A készülék 
óránként 1500 zsákot továbbít.

Feliratozás

A második lépés a nagyfelbontású nyomtató, 2 db Matthews VIAJet T100-as vagy 2-3-4 db Matthews 
L50-es printer. Ezek a típusok a kivételes nyomtatási felbontásukkal a legmodernebb technológiát  
képviselik. Megfelelő beállítások mellett akár 100 m/perces nyomtatásra is képes. A legkisebb  
nyomtatott karakter 2 mm, a legnagyobb 100 mm nagyságú, a maximális nyomtatási magasság  
100 mm. A nyomtatási távolság legfeljebb 6 mm lehet.

Címkéző állomások opcionális kialakítása

 Címkefelrakó
 Az előnyomott design és booklet címkéket egy könnyen cserélhető anyagtekerccsel hordja fel  
 a zsákokra a Novexx ALS 206 típusú ipari címkézője. Az 5-600 mm hosszú címkékből percenként  
 30 méternyit tud felvinni.

 Címkenyomtató és felrakó
 Az előnyomott, szigorú számadású címkék nyomtatására és felrakására a Novexx ALX 735 nagy  
 teljesítményű nyomtató és felhordó rendszerét építettük be, amely intelligens változó adatkezelés  
 mellett kiváló nyomtatási minőséget is biztosít.

 Címkefelrakó
 Egy kiegészített címke-applikátorral a Novexx ALS 206 címkefelrakó levegő segítségével helyezi  
 fel a design címkét a zsákra, a menetirányhoz képest 90 fokkal elforgatva.

A megrendelő igényei szerint összesen 5 állomást lehet kialakítani, ahol ALS206 és ALX735 valamint  
90 fokkal elforgatott címkézőket lehet felszerelni. 

Zsákrendező egység

A folyamat utolsó állomása. Mivel fontos, hogy a kezelő a feliratozott és felcímkézett zsákokat össze-
szedett formában tudja kivenni, kifejlesztettünk egy zsákrendező egységet, ami szenzoros érzékelővel 
van ellátva, és ami igazítható az adott zsák méretéhez.

A géphez kapcsolódó szolgáltatásaink

 beüzemelés

 validálás

 after sales support

 szerviz és karbantartási szerződés
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Kezelő felület: 
15” érintőkijelzős monitor

Címkefelrakónál a címke szélessége:
max. 150 mm

Sűrített levegő:
6 bár     
1800 liter/óra

Teljesítmény:
1500 db / óra

Hálózati csatlakozás:
Gigabit Ethernet

Vázszerkezet:
Porfestett acélváz

Adagoló:
automata, folyamatosan tölthető

Címkenyomtatónál és felrakónál  
a címke szélessége:
max. 125 mm

Elektromos szekrény:
PLC, biztonsági kör, tápegységek,
kommunikációs modulok

Feliratozási magasság:
T100-as fejek esetén 2 x 100 mm
L50-es fejek esetén 1x50 mm, 2x50 
mm, 1x100 mm, 2x100 mm

Energia ellátás:
3,5 kW
Névleges feszültség:
3x16A 400VAC  (3F+N+PE) 

Gép tömege:
2,300 kg

Technikai adatok

550 mm – 900 mm

380 m
m

 – 550 m
m

Zsákméret
Magassága 380 mm – 550 mm

Szélesség 550 mm – 900 mm



MASTERPRINT JELÖLÉSTECHNIKA KFT.
PRECÍZ MEGOLDÁSOK EGY PRECÍZ VILÁGBAN

H-2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.
Tel.: + (36-1) 203-8599 | Fax.: + (36-1) 204-8626

info@masterprint.hu | www.masterprint.eu

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

A 2007-ben alapított Masterprint Kft. Magyarország egyik meghatározó és vezető jelöléstechnikai cége. 

Európa-szerte eddig 18 országban értékesítettünk különböző rendszereket és berendezéseket.

A legnevesebb gyártók jelöléstechnikai berendezéseit forgalmazzuk, melyek a legújabb technológiák alkalmazása  

mellett a legmagasabb minőséget képviselik. Emellett saját fejlesztéseinkkel, termékvonalainkkal és szerializációs 

megoldásainkkal évek óta jelen vagyunk a legnagyobb lokális, illetve globális gyáraknál is.

Szakképzett mérnökeink és technikusaink a rendszereket testre szabottan, egyedi igények alapján tervezik,  

gyártják, üzemelik be és látják el szakszerű felügyelettel. Teszik mindezt a több mint 20 éves tapasztalatuk alapján,  

illetve a szakmailag gondosan kiválasztott beszállítók berendezéseinek komplett rendszerekbe való beillesztésével.

Tevékenységünk az ipari jelöléstechnikai piac valamennyi területére kiterjed:

•  forgalmazás  •  üzemben tartás   •  szervizelés 

•  tervezés  •  gyártás   •  testreszabott megoldások kialakítása


