
Alpha etiketteersysteem 

Bedrukte etiketten
aanbrengen
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Etiketteersysteem Alpha Compact 
Met het Alpha Compact-systeem kunnen voorbedrukte etiket-
ten met verschillende applicatoren snel en op de juiste plaats 
op producten en verpakkingen worden aangebracht.
Dankzij de geïntegreerde besturing neemt de Alpha Compact 
voortaan heel weinig plaats in en kan hij optimaal worden 
bediend. Verschillende etiketteerparameters en functies 
zoals starten en stoppen, toevoer van afzonderlijke etiketten, 
snelheidsregeling en het kalibreren van de sensoren kunnen 
met behulp van een standaardcomputer en de USB-interface 
in de Alpha Compact worden ingevoerd. Zowel het opslaan van 
gegevens en informatie, als de overdracht van parameters naar 
andere Alpha Compact-systemen gaat nu eenvoudig en snel. 

Dankzij het besturingssysteem kunnen etiketteeropdrachten 
automatisch worden gewijzigd.
Bovendien is ook een niet-ondersteunde aansluiting op de 
aanwezige besturingssystemen mogelijk.

De opgeslagen parameters en opdrachten kunnen in het uitge-
breide interne geheugen opgeroepen, gewijzigd en voor ver-
schillende etiketteeropdrachten gebruikt worden. Een tweede 
besturing in miniatuurformaat, die eruitziet als de vele malen 
beproefde invoereenheid uit de bekende Alpha-serie (met 
twee draai- en vier drukknoppen), maakt 1 op 1 etikettering 
mogelijk.

Specificaties Alpha Compact
 Modulair installatieconcept
 Besturing is in behuizing geïntegreerd
 Modulaire gebruikersinterface (bedieningspaneel, scherm, parameterinstelling via pc)
 Up- en downloaden van instellingen voor etiketteerder via USB-interface
 Shaft Encoder van 0 tot 50 meter per minuut met traploze snelheidsaanpassing

Etikettenafwikkelaar 
180°-versie

Etikettenafwikkelaar 
90°-versie

Etikettenafwikkelaar 
standaardversie

Etikettentamp 
KH 400

Etikettentamp
HS 100

Etikettentamp 
TBM 50

Etikettendetectie

Wipe-On etiketten
geleider

Alpha Compact 
Model met linkse opstelling

Verscheidenheid dankzij 
modulaire opbouw

 Multifunctioneel:
Alpha Compact met inkjetprinter 
Markoprint X1JET HP voor individu-
ele tekstafdrukken, bv. datum van 
minimale houdbaarheid, tijdstip, 
volgnummers enz.
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Etiketteersysteem Alpha Compact Plus
Naast een nieuwe vormgeving en betere prestaties biedt het etiketteersysteem Alpha Compact Plus ook hogere aanbrengsnelhe-
den en een nog eenvoudigere bediening. De uitermate krachtige servomotor zorgt voor een hoge precisie bij het etiketteren. Het 
invoeren en opslaan van de etiketteerparameters en functies in de Alpha Compact Plus verlopen via een standaardcomputer en de 
Ethernetinterface.
De menu’s hebben een zeer eenvoudige structuur. Zo worden de handelingen van de operator bijvoorbeeld met kleine pictogram-
men ondersteund.

Specificaties Alpha Compact Plus
 Traploze Shaft Encoder-regeling tot 100 meter per minuut
 Prestatiepieken tot 1100 etiketten per minuut zijn mogelijk
 De etiketten worden uitermate precies tot op ca. 0,3 mm gepositioneerd
 Aandrijving door krachtige servomotor
 Geïntegreerde Zero-Down-Time-functie bij gebruik van een redundant systeem
 Configureerbaar systeem voor een vlotte integratie in de bestaande productielijn
 Kortere voorbereiding bij verandering van het etiketformaat
 Up- en downloaden van instellingen voor etiketteerder via Ethernetinterface (industrieel M12-contact)
 Automatische detectie van ontbrekende etiketten (Skip-functie)
 Precieze trajectafhankelijke positionering van de etiketten
 Verdeelbesturing zit veilig in de robuuste aanbrengbehuizing

Voorbeelden uit de praktijk

Sector:  snoepgoed 

Toepassing:  etiketteren van   
 chocoladerepen

Sector:  zuivelfabriek 

Toepassing:  etiketteren van emmers  
 met yoghurt

Sector:  toiletartikelen

Toepassing:  etiketteren van verpakkin- 
 gen toiletpapier

Sector:  levensmiddelen

Toepassing:  etiketteren van verpakte pizza‘s

Sector:  drukkerij en papier

Toepassing:  etiketteren van drukwerk

Sector:  chemie

Toepassing:  aanduiding van gevaarlijke stoffen

Sector:  houtverwerking / meubelindustrie 

Toepassing:  etiketteren van meubelonderdelen met 
 kurkplaatjes

Alpha Compact Plus
Liggend ingebouwd, model met 
rechtse opstelling
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Oplossingen op maat van de klanten
Dankzij het modulaire bouwdoossysteem kunnen de  Alpha etiketteersystemen op 

verschillende manieren worden ingezet. Onze ontwikk elingsafdeling werkt aan diverse 

oplossingen voor specifieke klanten, die in meerdere  sectoren en in verschillende 

omstandigheden kunnen worden toegepast. Profiteer  van onze knowhow!

Alpha Print Plus 

Etiketteersnelheid tot 500 etiketten per minuut. 

Dankzij een ingebouwde printmodule kunnen be-

drukte en blanco-etiketten ook individueel worden 
aangebracht. De etiketten worden precies tot op ca. 

0,3 mm gepositioneerd.

Alpha Compact Tamp-
Blow Mini
De bestaande plaatsverhou-
dingen in de verpakkingslijn 

vereisen dat de etiketten-
baan 90° naar de tamp toe 
wordt omgeleid. In deze 

inbouwpositie kunnen de 

etikettenrollen snel en vlot 

worden vervangen.
Alpha Compact Tamp-On
Dankzij een opzetstuk in schuimplastic op de tamp 

worden de etiketten bij aanbrenging optimaal aan 
de vorm van het product aangepast. Daarbij wordt 

bij complexe producten een erg hoge etiketteer-
precisie bereikt.Tamper Evident Labeler

Integratie van een compact systeem voor het aanbren-
gen van verzegelingsetiketten in een volledige farma-
ceutische productielijn. Het etiketteersysteem brengt 
een veiligheidslabel aan dat garandeert dat het product 
via een databank kan worden getraceerd en dat de ver-
pakking pas bij levering voor het eerst wordt geopend in 
overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/62/EU.

Alpha Compact TK
Ook bij een omgevingstemperatuur van
- 28 °C blijft de Alpha-installatie u 

betrouwbaar van dienst. Alle componen-

ten werden aan de specifieke productie-

omgeving aangepast. Indien gewenst, 

kunnen ook etiketten in verschillende 

kleuren op het respectievelijke product 

worden aangebracht. De extra lan-
ge tamp van carbon compenseert bij 

producten van verschillende hoogte. 

Iedere seconde wordt een verpakking 

geëtiketteerd.

Alpha High Speed
Deze Alpha etiketteerder beschikt over drie servoaandrijvingen, 

waardoor hij heel snel kan etiketteren (tot wel 1400 etiketten 
per minuut). Dankzij etikettenrollen met een diameter van 

500 mm kan de voorbereidingstijd aanzienlijk verminderd 

worden.
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Weber Marking Systems BV 
Steurstraat 19 · 1317 NZ Almere
Telefoon: +31 (0)36 - 534 52 54 · Telefax: +31 (0)36 - 534 56 59
info@webermarking.nl · www.webermarking.nl 

Weber Marking Systems SA 
Interleuvenlaan 23 · 3001 Leuven, Belgium
Telefoon: +32 (0)16 38 79 50
info@webermarking.be


