
A Willett 210 é uma aplicadora de etiquetas industrial, moderna e 
possui controle microprocessado. Um motor de passo traciona
o desbobinamento da etiqueta a uma velocidade de até 30 metros
por minuto. Métodos de aplicação opcionais incluem 
o módulo pneumático e jato de ar. 

Rápida e precisa
Fácil operação 

Pouca manutenção
Alta velocidade
Controle microprocessado
Motor de passo
Armazenamento de 10 memórias de produto

Aplicadora de etiquetas



Especificações Técnicas

www.willett.com

Especificações Padrão:
-Tamanho de etiqueta

Min: 12 x 12 mm (L x C)Max: 104 x 500 mm (L x C)

●    Direção: esquerda ou direita
●   	Precisão: +/-1mm
●    Range de velocidade: 2 - 30 m/min
● Visor LCD com ícones para ajuste das funções
● Funções de ajuste: velocidade de destacamento, parada de

etiqueta, sensibilidade do sensor de etiquetas, atraso de produto
● 10 memórias de produto
●    Diâmetro externo da bobina de etiq: 300mm (opcional 400mm)

Saídas padrão:
●   Detector de produto
●   Alarme luminoso
● Módulo pneumático / jato de ar
●    Alarme
●  Hot stamp
●  Console de Controle
●   Shaft Encoder
●   Fotocélula dupla
●   Air assist
●  Dimensões: veja figura



Opcionais:
●   Base-H / Base-T
●    Sensor de produtos
●   Módulo de aplicação pneumático
●   Módulo de aplicação jato de ar
●   Shaft encoder
●   Escova de pressão
●   Alarme luminoso
●    Aplicação pneumática

Instalação elétrica:
230 ou 110 VAC 50-60Hz 

250VA

Peso:                                               
23Kg

Ambiente:
0 - 45oC

AprovaçãoComo parte do contínuo processo de desenvolvimento a Willett se reserva o direito
de alterar especificações e outros dados do produto sem prévio aviso.
Favor contatar a Willett para últimas versões.
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Part No: 200-0210-101.

Willett Coding Company, oferece uma compreensiva linha de equipamentos de
codificação industrial que incluem:
Impressoras de pequenos e grandes caracteres, Aplicadoras de etiquetas,
Aplicadoras de etiquetas decorativas, Impressoras de etiquetas de mesa,
Impressoras de Filmes, Softwares dedicados, Integração de Sistemas e uma completa
linha de consumíveis, tinta, fluídos e ribbons.


