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Az olasz Prati cég termékei
a címkegyártás részére
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Az olasz Prati cég több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a tekercses címkegyártáshoz készített továbbfeldolgozó, kikészítõ gépsorok tervezése és gyártása területén. A Prati gépek és berendezések
fõbb csoportjai a következõk.
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• Ellenõrzõ- és vágóberendezések. Ezek
kamerarendszerrel felszerelt egységek,
melyek gyakorlatilag 100%-os biztonsággal szûrik ki a hibás termékeket. A vágóegységek gyorsan és nagy pontossággal dolgoznak, sebességük eléri a 308
m/percet.
• Körforgó stancológépek. Ezt a gépcsaládot különbözõ célra készített biankó
címkék gyártásánál, vagy nyomtató gépsorhoz kapcsolva offline stancolásra lehet
alkalmazni.
• Berendezések az öntapadó címkék között lévõ nyomatlan „háló” eltávolítására
és feltekercselésére.
• Modulrendszerû gépsorok, melyek részei a következõk: feltekercselõ egység,
nyomtató modul (maximálisan két UVflexó nyomómûvel), stancolóegység (két
munkaállomással, automatikus illeszkedés
ellenõrzéssel), ellenõrzõ modul (a pozicio-

nálás ellenõrzésére kamerarendszerrel) és
a feltekercselõ egység.
A Prati cég számos új fejlesztését kívánja bemutatni a szeptember végén nyitó
Labelexpo Europe 2011 kiállításon. Látható lesz többek között, a VEGAplus LF330as elnevezésû gépsor, amely különbözõ
nyomtatási technológiákkal (UV-ofszet,
normál és UV-flexó, termotranszfer)
nyomtatott címkék továbbfeldolgozására
alkalmas.
A VEGAplus gépsorok, 350, 470, 550
mm-es szélességben állnak a felhasználók
rendelkezésére. A minimális nyomtatási
hosszúság 254 mm, a maximális pedig 508
mm. Egy automatikus regiszterszabályozó
a nyomtatásnál keletkezett eltéréseket
nagy pontossággal képes kiegyenlíteni.
A PHARMACHECK megerõsített ellenõrzõ rendszerrel rendelkezik, a nagy precizitást igénylõ orvosi gyógyszercímkék
gyártásához. Speciális kamerarendszer és
videokamerákkal ellátott vágóegység biztosítja a nagy vágási pontosságot, melyhez
nagymértékben hozzájárul a papírpálya feszültségének a szabályozása is.
A Prati NEPTUN SF 330E egy hulladékháló-eltávolító, illetve vágó és feltekercselõ gép.

A Prati VEGAplus gépsoron a stancolás, vágás, háló feltekercselés egy
munkamenetben, nagy sebességgel és nagy pontossággal végezhetõ el

A NEPTUN maximális sebessége: 130
m/perc, a letekercselõ maximális átmérõje:
690 mm, a maximális mátrix tekercs átmérõ: 550 mm.

A Prati Neptune SF 330 E
hulladékeltávolító
A NEPTUN modul inline módon – a címkenyomó gépsor tagjaként – is használható, de önálló gépként, megnövelt mûködési sebességgel is mûködtethetõ. A NEPTUN SF 330E szervo-meghajtással, tökéletes tekercsmozgás-ellenõrzési rendszerrel rendelkezik.
Az elektronikus rendszer biztonságos
mûködést tesz lehetõvé szabálytalan, bonyolult alakú címkék esetében is.

Az olasz Prati cég már 35 éve készíti nagy
pontossággal dolgozó berendezéseit és
gépsorait a Ravenna melletti gyártóbázisán. Az eddig értékesített több mint 1000
különbözõ gépsor azt bizonyítja, hogy az
olasz cég jelentõs helyet foglal el az öntapadó és egyéb címkék gyártásának piacán.
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A Prati PHARMACHECK gépsort az orvosi és a gyógyszergyártó területek
nagy pontosságot igénylõ termékeihez fejlesztették ki
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Fõbb termékeik: a Saturn, a Jupiter, a Venus
nevû vágó és feltekercselõ berendezések, a
Neptune köztes háló eltávolító egység, a
VEGA és VEGAplus vágó és stancoló
gépsorok, valamint a PHARMACHECK
vágó és ellenõrzõ egység.
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