
 

CLS  
Kompaktní systém – tiskárna + aplikátor 
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CLS – compact labelling system, je spojení tiskového modulu a aplikační jednotky v jeden systém. K 
tisku a aplikaci etikety může dojít v jednom kroku. To garantuje označování výrobků dle aktuálních 
požadavků v reálném čase. 

Lze tisknout loga, text, čárové kódy, grafiku a všechny ostatní data, kterými musí být výrobek 
označen. Etiketu lze aplikovat přímo na produkt. Systém je vybaven aktuálním rozhraním, tudíž jej 
můžete jednoduše integrovat do Vaší infrastruktury.  

Robustní hliníková konstrukce zajišťuje maximální spolehlivost procesu a zaručuje nejlepší výsledky 
tisku za všech okolností, a to i v náročných pracovních prostředích. 

 

 Tisk a aplikace etiket v jednom kroku 
Jednoduchý, rychlý a flexibilní -  to jsou výhody pro Vás. Označování výrobků v reálném čase 
 
 

 Možnost instalace v různých pozicích 
CLS systém jednoduše integrujete do Vaší balící linky. Produkty lze označovat klasicky shora, ale i ze 
strany nebo zespodu – téměř neomezená škála možností použití 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
ILX  

- levá nebo pravá verze 
- robustní hliníková a ocelová konstrukce 
- více jazyčná nabídka zobrazovaná na displeji, 

který je otočný a posuvný dle požadavků na 
instalaci 

- integrovaný převíječ termotransferové fólie 
- externí vstupy/výstupy pro jednoduchou integraci 

do linky 
 
 
 
APX 

- levá nebo pravá verze 
- různá výška produktu 
- typ aplikace: stamp on, blow on, roll on 

- místo aplikování etikety: shora, zespodu, zboku 

http://www.reko-print.cz/


 

 

 

 

 

               

REKO PRINT, s.r.o., Zahradní 194, 691 85 Dolní Dunajovice 
Tel.: +420 519 322 798 
www.reko-print.cz, info@reko-print.cz 

 

TECHNICKÁ DATA ILX 
 

    ILX 56/8 ILX 54/12 

Tisk   

Rozlišení 200 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku max. 250 mm/s max. 250 mm/s 

Šířka tisku max. 56 mm max. 54 mm 

Průjezdná šíře max. 65 mm max. 65 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 / 70 mm – přiobjednat 

Návin OUT / IN 

Termotransferová páska  

Návin OUT / IN 

Průměr dutinky 25,4 mm 

Průměr návinu max. 80 mm 

Délka návinu max. 500 m 

Výška pásky max. 55 mm 

Typy fontů 6 bitmap + 6 vector / TrueType fonty 

Čárové kódy 1D, 2D, GS1 

Rozměr  201 x 232 x 375 mm 

Váha 8,7 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 
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TECHNICKÁ DATA APX 7000 

 

    Stamp on Blow on Roll on 

Šířka etikety 20 mm - 60 mm 20 mm - 60 mm 20 mm - 60 mm 

Délka etikety 15 mm - 210 mm 15 mm – 100 mm 15 mm – 210 mm 

Délka etikety – univerzální 

podložka 
15 mm - 80 mm 15 mm - 80 mm 70 mm 

Využitelný zdvih 

200 mm válec 

300 mm válec 

400 mm válec 

500 mm válec 

 

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 237 x 423 x 126 mm 

Váha 5 kg 

 

 

TECHNICKÁ DATA CLS 

Rozměr  360 x 536 x 596 mm 

Váha CLS 15 kg 

Cyklů za minutu 35 

 
         Tamp pad              Blow pad                   Roll-on pad 
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