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> Επιτυγ��νει τα��τητα µ��ρι 40 µ./λεπτ� 

και �ειρ��εται ρ�λ� ετικετ�ν µ��ρι 300 �ιλι�στ�.

HERMA 400 – Στ�νταρ !κδ�ση

για καν�νικ� ρ�λ� ετικετ�ν

HERMA 400 –  Στ�νταρ !κδ�ση για 
καν�νικ� ρ�λ� ετικετ�ν



Module για επικ�λληση σε πρ�ϊ�ντα µε επ�πεδες επι#�νειες Module για επικ�λληση σε πρ�ϊ�ντα µε αν�µαλες επι#�νειες

$πτικ�ς αισθητ&ρας HERMA αισθητ&ρας FS01

Εκτυπωτ&ς θερµικ&ς µετα#�ρ�ς

Στ�νταρ (�ση
Ειδικ& (�ση HERMA:

∆ι�#�ρα Modules

Επικ�λληση

> Module για επικ�λληση σε πρ�ϊ�ντα µε

επ�πεδες επι#�νειες

> Module για επικ�λληση σε πρ�ϊ�ντα µε 

αν�µαλες επι#�νειες

�λεγ��ς Ετικετ�ν

> �πτικ�ς αισθητ‹ρας:

καλ�πτει τις περισσ�τερες ε#αρµ�γ�ς 

για στ�νταρ ετικ�τες, NON-CONTACT.

> HERMA Αισθητ‹ρας FS 01:
ειδικ�ς αισθητ&ρας για «δ�σκ�λες»

ετικ�τες (π.�. δια#ανε�ς, �(�λ)

Εκτ�πωση

> Εκτυπωτ‹ς θερµικ‹ς µετα��ράς:

δ�νει τη δυνατ�τητα εκτ�πωσης

µετα(λητ�ν πληρ�#�ρι�ν, γρα#ικ�ν 

και barcodes

Β�σεις Στ�ρι�ης

> Στ�νταρ ��ση:

καλ�πτει τις περισσ�τερες ε#αρµ�γ�ς

> Eιδικ� ��ση HERMA:

ειδικ& (�ση για επικ�λληση ετικετ�ν σε

δ�σκ�λα σηµε�α µε δυνατ�τητα ρ�θµισης

θ�σης επικ�λλησης σε 4 �-�νες

HERMA 400 – $ι ευ�λικτες ετικετ��ες 

για κ�θε ε#αρµ�γ&.

HERMA 400 – ειδικ& �κδ�ση για

µεγ�λα ρ�λ� ετικετ�ν

T� µυστικ� της επιτυ��ας στις ετικετ�!ες HERMA 400 ε�ναι η επαναστατικ�ς σ�εδ�ασης �ασικ�

µ�ν�δα �δ�γησης των ετικετ�ν. Στη µ�ν�δα αυτ� ενσωµατ�ν�νται µε µ�ναδικ� τρ�π� τ�σ�

τ� σ�στηµα �δ�γησης �σ� και τ� ηλεκτρ�νικ� σ�στηµα ελ�γ��υ.

Μ�α µεγ�λη γκ�µα περι#ερειακ�ν µ�ν�δων επιτρ�πει στις ετικετ�!ες HERMA 400 να

ενσωµατωθ��ν σε �π�ιαδ�π�τε γραµµ� παραγωγ�ς δ�ν�ντας την ιδανικ� λ�ση σε κ�θε

αν�γκη επικ�λλησης ετικετ�ν.

Tα πλε�νεκτ�µατα της σειρ�ς HERMA 400:

> Τα��τητες επικ�λλησης π�υ #θ�ν�υν �ως και 160µ./λεπτ�

> ∆εν απαιτε�ται -ε�ωριστ& µ�ν�δα ελ�γ��υ

> Αυτ�µατ�ς συγ�ρ�νισµ�ς µε την τα��τητα της γραµµ&ς παραγωγ&ς

> Pλ&ρης γκ�µα α-εσ�υ�ρ ((�σεις στ&ρι-ης, #ωτ�κ�τταρα, κ.λ.π.)

> ∆υνατ�τητα ενσωµ�τωσης ηλεκτρ�νικ�ν εκτυπωτ�ν ε#αρµ�γ�ς Print & 
Apply

> ∆υνατ�τητα διασ�νδεσης µε P.L.C.

> ∆υνατ�τητα �ειρισµ�� δια#�ρων ειδ�ν ετικετ�ν

> ∆υνατ�τητα ανα(�θµισης µε την πρ�σθ&κη περι#ερειακ�ν

> Απλ��στατ�ς �ειρισµ�ς (µ�ν� µε 3 πλ&κτρα)

> Ελ��ιστη αν�γκη συντ&ρησης

Η σειρ� HERMA 400 διαθ�τει ειδικ& �κδ�ση µε ανε-�ρτητ�

µη�ανισµ� �δ&γησης των ρ�λ�ν. Με τ�ν τρ�π� αυτ�

µπ�ρ��ν να επιτευ�θ��ν τα��τητες µ��ρι 160µ./λεπτ� και

µ�γιστη δι�µετρ�ς ρ�λ�� 400 �ιλι�στ�.

HERMA 400 – ειδικ& �κδ�ση για µεγ�λα ρ�λ� ετικετ�ν


