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VENTUS 520

VENTUS

520Blow aplikatör gerçek zamanlı yaz ve 
yapıştır uygulamaları içindir. Etiketlemenin 
çok yüksek hızlarda yapıldığı yüksek hızlı 
üretim hatları için idealdir.

Sağlam ve aynı zamanda birbirinden 
farklı olmayan ürünler için uygundur.

Piston aplikatör, etiketi pnömatik 
bir silindir vasıtası ile ürün üzerine 

yapıştırır. Etiket ebatları ve ürüne 
yapışma mesafesinin değişken olduğu 

durumlar için ideal bir çözümdür.

Özellikle palet etiketleme 
için tasarlanmıştır. Dönen 
bir aplikatör kafası paletin 
birbirine dik olan iki yüzüne de 
etiketleme sağlar.

Uygulama kafasının konumu 
etiketleri yatay veya düşey 
olarak uygulamak üzere 
ayarlanabilir.

Piston aplikatör

Dönen aplikatör

Blow aplikatör

Ventus Yaz & Yapıştır Sistemi KLINGER Finlandiya tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı etiketleme olanakları sayesinde 
ürün ve etiket bilgileri kolaylıkla değiştirilebilir. Alternatif montaj imkanları Ventus yazıcıyı şirketinizin içinde bulunduğu endüstri 
kolundan bağımsız olarak her türlü ürün üzerine etiketleme yapmasını mümkün kılmaktadır. Modüler tasarımı şirketinizin etiketleme 
ihtiyaçlarına en düşük maliyetler ile çözüm sunmanıza olanak sağlar.
 
İlave olarak, küçük ve derli toplu yapısı size yazıcıyı değişik uygulamalar için hatlarınıza entegre etme kolaylığı sağlar. Ventus düşük 
maliyeti ile güvenilirlik, sağlamlık, esneklik ve kullanım kolaylığını tam ölçekte birleştirmektedir. Ventus aynı zamanda standard olarak 
İngilizce‘yi ve Türkçe‘yi desteklemektedir. Ventus Yaz & Yapıştır Sistemi aşağıdakiler gibi endüstri alanlarında kullanılmaktadır:
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VENTUS 1020

VENTUS 920

Dönen uygulama kafası, etiketin ürüne 
temiz ve tam olarak yapışabilmesi için 

ürün yüzeyini birebir takip eder.
Aynı kafa, ilave bir ayarlama gerekmeden 

çeşitli ebatta etiketlerin ürünlere
yapıştırılmasında kullanılır.

Ambalaj boyutlarının ve etiket
konumunun değişiklik gösterdiği
çok amaçlı uygulamalar için en iyi

çözümdür.

Özellikle ön ve arka yüzeye etiket
uygulamaları için tasarlanmıştır.

Uygulama kafası ürünün ön veya arka
yüzeyine etiket uygulanacağı şekilde
istenilen pozisyona yönlendirilebilir.

Dönen uygulama kafası, etiketin ürüne
temiz ve tam olarak yapışabilmesi için
ürün yüzeyini birebir takip eder.

Aynı kafa, ilave bir ayarlama
gerekmeden çeşitli ebatta etiketlerin
ürünlere yapıştırılmasında kullanılır.

VENTUS 920VL

Dönen aplikatör

Dönen aplikatör

Dönen aplikatör

Model 520 620 Palet 920 920VL 1020

Etiket boyutu (mm): GEN 25-120 20-150 148-210 25-120 25-150 25-120

BOY 30-120 20-300 148-210 40-150 40-250 30-120

Hız** (etiket/dak): 100 60 1-10*** 60 20 30

Basınçlı hava (bar): 6 6 6 6 6 6

Boyutlar* (mm): YÜK 700 700 600 700 700 700

GEN 500 500 500 500 500 730

DER 350 350 400 350 350 350

Ağırlık* (kg): 29 26 29 29

Uygulama pozisyonu: üst
yan

üst
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arka

TEKNİK DETAYLAR

* yazıcı hariç ** etiket boyutuna bağlı *** uygulamaya bağlı



KLINGER Finland Oy
Tinankuja 3 » 02430 Masala » Finland

Puh. 010 400 1011 » Fax. 010 400 1250 

Ventus piyasada bulunan Sato, Zebra ve Datamax O‘Neil (200, 300 ve 600 dpi) gibi belli başlı büyük termal ve termal transfer yazıcı 
markaları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

YAZICILAR

OPSİYONLAR
 » Işıklı ikaz (bir, iki veya üç renkli)
 » Fotosel
 » Stand (tekerlekli veya tekerleksiz)
 » Sona yakın etiket

Türkiye Distribütörü:
Altar Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd.

Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat: 8, No: 1221
Okmeydanı, Şişli, İstanbul 34384 

Tel: (212) 210 8500; Faks: (212) 210 8501
mail@altareu.com.tr

www.altareu.com.tr


