
De etiketten-steekmachine is ontwikkeld voor het bijsteken van 
etiketten in bloempotten. In een markt waar snelheid bij afleveren 
steeds belangrijker wordt kan de etiketten-steekmachine van HETO niet 
ontbreken.

Een snelle orderverwerking is gegarandeerd terwijl u een flexibele 
aflevering voor klant mogelijk houdt. Alles draait om arbeidsbesparing bij 
de inzet van deze efficiënte etiketmachine.

WErking 
De etiketten worden in het etikettenmagazijn geplaatst, de etiketten 
worden in positie gehouden door een vaste ondergeleidingsrails en 
twee universeel verstelbare zijgeleidingen. De etiketten worden tegen 
een dubbel uitgevoerde frontplaat gepositioneerd door een gewicht. 
De voorste van de gepositioneerde etiketten wordt bij de frontplaat 
aangezogen door de zuignap, de zuignap en zuignaphouder zijn aan een 
uitstootcilinder geplaatst.

Het aangezogen etiket wordt nu op de ingestelde hoogte in de pot 
geplaatst en het vacuüm van de zuignap wordt opgeheven, de zuignap 
komt terug op de homepositie voor de volgende cycli. De cyclus wordt 
gestart door een potsignaleringsfotocel, welke tijdens het signaleren 
van een pot een signaal doorgeeft aan de etiketten-steekmachine. De 
etiketpositie wordt bepaald door het in hoogte verstelbare frame van de 
etiketten-steekmachine.

DE mAchInE onDErschEIDt zIch Door volgEnDE 
EIgEnschAppEn:
• stand-alone machine
• Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
• Hoge capaciteit tot 4.500 stuks per uur
• Hoogteverstelling van het frame voor toepassing in elke situatie
• Mobiel uitgevoerd voorzien van twee remwielen
• geschikt voor kleine en grote orders
• verstelbaar voor vrijwel elk etiketformaat
• geschikt voor plaatsing aan elk type transportband

tEchnIschE gEgEvEns
lengte  : 1.200 mm.
Breedte  : 500 mm.
hoogte bereik  : 75 tot 105 cm.
gewicht  : 55 kg.
capaciteit magazijn   : ± 1.600 stuks
capaciteit  : max. 4.500 per uur
perslucht aansluiting  : 6,5/8,5 bar ± 120 liter/min.
voeding  : 230v. 50 hz.
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• Bijsteken van etiketten mogelijk bij oppotten en ook bij afleveren
• Machine stopt automatisch als etiketten op zijn
• Eenvoudig te bedienen en in te stellen
• De installatie is gebouwd conform de cE norm (machinerichtlijn)


