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Impressora com Aplicador de Etiquetas

Alto desempenho

Controle externo via rede

Impressora de termo–transferência
Aplicação eficiente e precisa

 AP-300
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A impressora com aplicador de etiquetas Lenke AP-300 foi desenvolvida  

para permitir fluxo eficiente de produção com automatização do processo 

de etiquetagem. A máquina é comandada pelo micro industrial LK-200 e 

pode gerar vários modelos de etiquetas na mesma linha de produção. 

Para linha com múltiplos produtos, um scanner registra a informação  do 

produto através da leitura do código de barras e gera etiqueta final, 

podendo conter peso, tipo de produto, código rastreabilidade, data 

fabricação e de validade. Estas informações podem ser usadas para fazer 

apontamento de estoque e geração de pallet. Para linhas com múltiplos 

produtos é possível usar a informação do código para separar o produto 

em canais diferentes de acordo com o destino final. Impressora usada é  

da marca Intermec PM4i, conhecida pela robustez e versatilidade  e  a 

parte da aplicação foi projetada de forma a minimizar manutenção. A  

aplicação pode ser tanto por sopro, com cerdas ou por contato  com 

pistão pneumático. As etiquetas podem ser de tamanhos variados, 

mínimo 35mm x 35mm e máximo 102mm x 250mm.

Manutenção

O projeto é compacto e com componentes de primeira linha, reduzindo 

assim a manutenção ao mínimo necessário.
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Confiabilidade

O equipamento pode ser fornecido com um scanner para validar a leitura 

da etiqueta. Assim, caixas com etiquetas com falha na impressão e 

código ilegível, podem ser retiradas da esteira de forma automática. 

Quando o equipamento for utilizado para  apontamento de produção, a 

etiqueta é validada somente após a confirmação de leitura pelo scanner e 

não no momento da impressão.
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