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PRODUKCJA ETYKIET

Koniec z ręcznym
przewijaniem etykiet
NA PODSTAWIE INFORMACJI FIRMY PRIMERA OPRACOWAŁ TK

W druku etykiet za pomocą drukarek
biurkowych problemem może być nawijanie
gotowych etykiet na rolki, a w przypadku
wielu aplikacji nie da się tego uniknąć. Tym,
którzy drukują etykiety pod swoim dachem,
a nie chcą tracić czasu na ich manualne
nawijanie, firma Primera oferuje przewijarkę
RW-7 Label Rewinder do automatycznego
przewijania dużej liczby etykiet.

„etykieta na zewnątrz”. W zależności od wybranego kierunku
wskaźnik LED na ramieniu rolki napinającej zmienia swój kolor.
RW-7 wspiera obecnie trzy średnice rdzeni rolek: 25,4 mm,
50,8 mm oraz 76,2 mm (czyli odpowiednio 1, 2 oraz 3 cale), oferując
elastyczność w produkcji rolek dopasowanych do wymagań maszyn wykańczających, wykorzystywanych na późniejszych etapach produkcji. Maksymalna średnica nawiniętej rolki to 152,4 mm
(6 cali) przy maksymalnej szerokości roli 177,8 mm (7 cali).
Nowościami firmy Primera są również przewijarki RW-9 Right Winder oraz LW-9 Left Winder, które dzięki dużej wytrzymałości na obciążenia nadają się do wykorzystania w środowi-

Urządzenie doskonale nadaje się do zastosowania z praktycznie wszystkimi biurkowymi drukarkami etykiet (termicznymi, termotransferowymi oraz atramentowymi), w tym z popularną serią kolorowych drukarek Primera LX).

skach przemysłowych i do nawijania rolek o średnicach i szerokościach znacznie większych niż w przypadku Primery RW-7.
Produkowane w Niemczech urządzenia do rozwijania i przewijania etykiet zostały wyposażone w stalową obudowę o 2-mi-

RW-7 jest następcą przewijarki LX-Rewinder i została wypo-

limetrowej grubości, trwałe wysokoobrotowe silniki liniowe oraz

sażona w nowe funkcje. Użytkownicy mogą wybierać między

wzmocniony, w pełni metalowy trzpień. Są w stanie utrzymać

dwoma kierunkami przewijania: „etykieta do wewnątrz” oraz

rolki o masie do 30 kg, szerokości do 228 mm, z 76 mm rdzeniem
i maksymalną zewnętrzną średnicą 330 mm. Oba urządzenia
działają z prędkością do 300 mm/s i mogą być wykorzystane
z dowolnymi modelami drukarek etykietowych dostępnych
na rynku.
Wszystkie produkty są dostępne natychmiast u sprzedawców i dystrybutorów firmy Primera. Urządzenia są sprzedawane
z 24-miesięczną gwarancją liczoną od momentu rejestracji proI

duktu.

RW-7 jest następcą
przewijarki LX-Rewinder
i została wyposażona w nowe
funkcje. Użytkownicy mogą
wybierać między dwoma
kierunkami przewijania:
„etykieta do wewnątrz”
oraz „etykieta na zewnątrz”
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