
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APX –kompaktní etiketovací systém 

 a ideální kombinace pro všechna výrobní odvětví 
Tiskový modul (ILX) s aplikačním modulem (APX) vjednom systém. K tisku a aplikaci etikety dochází v jednom 

kroku. To zaručuje, že výrobek bude označen na základě skutečných údajů v reálném čase – rychle a přímo. 

Na etiketu je možné tisknout firemní loga, text, čárové kódy a také tu nejjemnější grafiku. APX APLIKÁTOR lze 

jednoduše integrovat do Vašeho stávajícího systému.  

 

Aplikátor APX7000 

Tisk a aplikace v jednom kroku 

 



 

TECHNICKÁ DATA ILX 
 

    ILX 56/8 ILX 80/8 ILX 54/12 ILX 81/12 

Tisk 

Rozlišení 200 dpi 200 dpi 300 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku max. 300 mm/s 

Šířka tisku max. 56 mm max. 80 mm max. 54 mm max. 81 mm 

Průjezdná šíře max. 60 mm max. 90 mm max. 60 mm max. 90 mm 

Etikety 

Samolepící etikety na návinu Papír, lepenka, textil, syntetika 

Váha materiálu max. 220 g/m2 

Šíře etiket min. 20 mm 

Výška etiket min. 15 mm 

Výška etiket max. 3000 mm 

Průměr návinu etiket 

Interní návin max. 150 mm 

Externí odvin max. 300 mm (přiobjednat) 

Průměr dutinky 40 mm / 76 mm – přiobjednat 

Návin OUT / IN 

Termotransferová páska 

Návin OUT / IN 

Průměr dutinky / návinu 25,4 mm / max 80 mm 

Šíře pásky max. 55 mm max. 85 mm max. 55 mm max. 85 mm 

Délka návinu max. 450 m 

Typy fontů 6 bitmap + 6 vector / TrueType fonty 

Čárové kódy 1D, 2D, GS1 

Rozměr  201 x 232 x 375 mm 226 x 241 x 375 mm 201 x 232 x 375 mm 226 x 241 x 375 mm 

Váha 8,7 kg 9,6 kg 8,7 kg 9,6 kg 

Interface 
RS-32C (max 115,200 baud), Centronics (SPP), 2.0 High Speed Slave (USB), 10/100 Base T. 

LPD, RawIP-printing, DHCP, http, FTP (Ethernet) 

 Možnost připojit dvě externí klávesnice a USB 

 



 

TECHNICKÁ DATA ILX 
 

    ILX 103/8 ILX 104/8 ILX 106/12 ILX 106/24 ILX 108/12 

Tisk 

Rozlišení 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku max. 300 mm/s max. 300 mm/s max. 300 mm/s max. 100 mm/s max. 300 mm/s 

Šířka tisku max. 104 mm max. 104 mm max. 105,7 mm max. 105,7 mm max. 108,4 mm 

Průjezdná šíře max. 116 mm 

Etikety 

Samolepící etikety na návinu Papír, lepenka, textil, syntetika 

Váha materiálu max. 220 g/m2 

Šíře etiket min. 25 mm 

Výška etiket min. 15 mm 

Výška etiket max. 3000 mm 

Průměr návinu etiket 
Interní návin max. 150 mm 

Externí odvin max. 300 mm (volitelné) 

Průměr dutinky 40 mm / 76 mm – přiobjednat 

Návin OUT / IN 

Termotransferová páska 

Návin OUT / IN 

Průměr dutinky / návinu 25,4 mm / max 80 mm 

Šíře pásky max. 110 mm 

Délka návinu max. 450 m 

Typy fontů 6 bitmap + 6 vector / TrueType fonty 

Čárové kódy 1D, 2D, GS1 

Rozměr  261 x 281 x 375 mm 

Váha 10,5 kg 

Interface 
RS-32C (max 115,200 baud), Centronics (SPP), 2.0 High Speed Slave (USB), 10/100 Base T. 

LPD, RawIP-printing, DHCP, http, FTP (Ethernet) 

 Možnost připojit dvě externí klávesnice a USB 

Pracovní podmínky 

Elektrické připojení 110 + 230 V / 50 -60 Hz, max 150 VA 

Teplota 5 – 40°C 

Vlhkost max. 80% bez kondenzace 

 

 

 



 

TECHNICKÁ DATA APX 7000 

    Stamp on Blow on Roll on 

Šířka etikety ILX 5X 20 mm - 56 mm 20 mm - 56 mm 20 mm - 56 mm 

Šířka etikety ILX 8X 20 mm – 86 mm 20 mm – 86 mm 20 mm – 86 mm 

Šířka etikety ILX 10X 20 mm – 112mm 20 mm – 112mm 20 mm – 112mm 

Délka etikety – univerzální aplikační paletka 15 mm ….210 mm 15 mm ….100 mm 
70 mm ….100 mm 

Délka výsuvného ramene 

200 mm  

300 mm  

400 mm  

500 mm  

 

170 mm 

270 mm 

370 mm 

470mm  

 

170 mm 

270 mm 

370 mm 

470mm 

 

200 mm 

300 mm 

400 mm 

500mm 

Stlačený vzduch 5 bar 

Povrch výrobku rovný 

Různá výška produktu * - * 

Fixní výška produktu * * * 

Produkt bez pohybu * * - 

Produkt s lineárním pohybem - * * 

Etiketování shora * * * 

Etiketování zboku * * * 

Hloubka etiketování 25 mm - - 

Rozměr APX (šířka x výška x délka) 

APX 7020: 237x423x126 

APX 7030: 237 x 523 x 126 

APX 7040: 237x 623 x 126 

APX 7050: 237 x 723 x 126 mm 

Váha 5 kg (APX 7020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA WMX 

APX 7000 
Přídavný modul k systému ILX a slouží k automatické aplikaci 

potištěných etiket na produkt. Aplikace se provádí pomocí 

výsuvného ramene a aplikační paletky, na které se pomocí vakuové 

technologie nasaje etiketa, která je pak na výrobek nalepí Proces je 

automaticky monitorován a řízen senzorem. 

APX 7000 

o levá nebo pravá verze 

o různá výška produktu 

o typ aplikace: stamp on, blow on, roll on 

o místo aplikování etikety: shora, zespodu, zboku 

o servisní jednotka 

o swingový aplikátor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Během aplikačního procesu 

je produkt fixovaný. 

Univerzální paletka je 

překryta fólií a podle velikosti 

štítku lze otvory (pro vzduch) 

prorazit. Velikost aplikační 

paletky je dle velikosti etikety. 

Paletka je vhodná pro 

aplikace, kde není vhodný 

kontakt paletky s produktem. 

Aplikace se provádí na 

fixovaný výrobek nebo při 

pohybu produktu. Paletka se 

přesune cca. 10 mm od 

produktu a pak vyfouknutím 

etikety dojde k její aplikaci 

Tel.: +420 775 286 496 / obchod@labeltech.cz / www.labeltech.cz 
Sídlo: U Sýpky 620/6, 691 83 Drnholec 

  

Ve výchozí poloze je etiketa 

vysunuta na podložku, dokud 

se nedotkne válečku. Při 

aplikování je válec přitlačen 

na produkt a poté je etiketa 

aplikována pomocí pohybu 

výrobku. 

APLIKACE - 

Příslušenství pro aplikaci etiket 
 

*Pro aplikaci etiket na výrobky 

*Pro tiskové moduly ILX 5X,ILX8X a ILX 10X 

mailto:obchod@labeltech.cz
http://www.labeltech.cz/

