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YARI OTOMATİK VE MANUEL ETİKETLEME MAKİNELERİMİZ 
 

OE 2 Plus – Yeni model 
Yarı otomatik yuvarlak şişe/pet /teneke etiketleme makinesi ve prizmatik ambalaj (köşeli cam/pet/teneke) kiti 

Şarap, Zeytinyağı, Zeytin, Sabun, Bal, Şalgam, Reçel, Pekmez, Süt, Ayran, Deterjan Vb. için uygundur. 
Etiket sensörlü, step motorlu, plc sürücülü, ayak pedallıdır. 

Prizmatik ambalajlara 2 etiket (ön ve arka veya tek yüze çift etiket) yapıştırabilir. 
PLC touch screen kontrol panellidir.  

Prizmatik ambalaj kiti diğer modellerdeki kit ile aynıdır. 
Etiket sayacı vardır.  

Menüsü çok kolay kullanımlıdır. 
Türkçe ve İngilizce menülüdür.  

Acil stop butonu vardır. 
Ayak pedalı ile start alır. 

Paslanmaz çelik şasesi çok dayanıklıdır. 
Tamamen firmamız tarafından geliştirilmiş, yedek parça sıkıntısı olmayan bir üründür. 

2 adet step motoru vardır. Güçleri 3,1 Nm 2,8 A dir. 
Triger kayışlar kullanılarak güç aktarımı yapması nedeniyle makinede her parça gerektiği kadar hareket eder. 

2cm çaplı şişelerde 2000 şişe/saate kadar kapasitelidir. 
10cm çaplı şişelerde 1000 şişe/saate kadar kapasite ile çalışabilir. 

800-1000 şişe/saat çift etiket yapıştırma kapasitelidir. 
 ( Kapasiteler 5-7 cm etiket uzunluğu içindir. Etiket boyu uzun olan durumlarda kapasite daha düşük olabilir) 

Ön ve arka etiketler aynı rulo üzerine bir ön bir arka bir ön bir arka şeklinde bastırılmalıdır. 
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Ayak pedalı ve elektronik kontrol sistemi. 3 farklı hız seçeneği vardır. (dokunmatik kontrol paneli eklenebilir.) 
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Prizmatik ambalaj kiti ve ambalaj dayamaları. Ambalaj boyuna göre ayarlanabilir. 

 

 
Etiket sıyırıcı yükseklik ayarı sayesinde yuvarlak ve prizmatik ambalajlarda kusursuz etiketleme yapılabilir. 

Prizmatik ambalajlar ve büyük çaplı (30cm)yuvarlak şişeler için bıçak yukarı konuma ayarlanır. Küçük çaplı (20mm) 
şişeler için ise en aşağı konuma indirilebilir. 
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Yuvarlak şişeler için kullanım hali. Etiket ayrılma detayı görülmektedir. 

 

 
Gerginliği ayarlanabilen frenleme mekanizması sayesinde tam otomatik makineler kadar hassas çalışır. 

250mm çapa kadar ve 180mm genişliğe kadar etiket bobinleri kullanılabilir. 
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OE1 Plus 
Yarı otomatik yuvarlak şişe/pet /teneke etiketleme makinesi ve prizmatik ambalaj (cam/pet/teneke) kiti 
Şarap, Zeytinyağı, Zeytin, Sabun, Bal, Şalgam, Reçel, Pekmez, Süt, Ayran, Deterjan Vb. için uygundur. 

Paslanmaz çelik şasesi çok dayanıklıdır. 
Tamamen firmamız tarafından geliştirilmiş, yedek parça sıkıntısı olmayan bir üründür. 

Elektrik kesintilerinde manuel olarakta kullanılabilir. 
Ayarları çok kolaydır. 

Etiket sensörlü, step motorlu, plc sürücülü, ayak pedallıdır. 
Step motor 3,1 Nm 2,8 A gücündedir. 

Triger kayışlar kullanılarak güç aktarımı yapan makinede her parça gerektiği kadar hareket eder. 
2cm çaplı şişelerde 2000 şişe/saate kadar kapasitelidir. 

10cm çaplı şişelerde 1000 şişe/saate kadar kapasite ile çalışabilir. 
Prizmatik ambalajlarda 1000 şişe/saate kadar kapsitelidir. 

( Kapasiteler 5cm etiket uzunluğu içindir. Etiket boyu uzun olan durumlarda kapasite daha düşük olabilir) 
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Yarı otomatik etiket makinemizin yandan görünümü (prizmatik şişe/pet/teneke kiti ile birlikte) 

 

 
Ayak pedalı ve elektronik kontrol sistemi. 3 farklı hız seçeneği vardır. (dokunmatik kontrol paneli eklenebilir.) 
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Prizmatik ambalaj kiti ve ambalaj dayamaları. Ambalaj boyuna göre ayarlanabilir. 

 

 
Etiket sıyırıcı yükseklik ayarı sayesinde yuvarlak ve prizmatik ambalajlarda kusursuz etiketleme yapılabilir. 

Prizmatik ambalajlar ve büyük çaplı (30cm)yuvarlak şişeler için bıçak yukarı konuma ayarlanır. Küçük çaplı (20mm) 
şişeler için ise en aşağı konuma indirilebilir. 
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Gerginliği ayarlanabilen frenleme mekanizması sayesinde tam otomatik makineler kadar hassas çalışır. 

250mm çapa kadar ve 180mm genişliğe kadar etiket bobinleri kullanılabilir. 
 

 
Şişe dayaması sayesinde yuvarlak şişeler için etiket konumuna göre hassas ayarlama yapılabilir. 
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OE1 - Yuvarlak şişeler için yarı otomatik etiketleme makinesi 

2cm çaplı şişelerde 2500 şişe/saate kadar kapasitelidir. 
10cm çaplı şişelerde 1000 şişe/saate kadar kapasite ile çalışabilir. 

 

 
Yuvarlak şişeler için kullanım hali. Etiket ayrılma detayı görülmektedir. 
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Dokunmatik kontrol paneli opsiyonel olarak eklenebilen bir parçadır.  

Ayarlarınızı daha hassas yapabilmenize olanak sağlar.  
Türkçe ve İngilizce arayüzlüdür.  

Ayarlar kullanıcı dostu olması düşünülerek tasarlanmıştır. 
Kontrol panelinin, makine üzerinden fişi çekilerek ayrılabilmesi, hem teknik servis anlamında, hem de işletmede 

makinenin korunabilmesi anlamında önemli bir özelliktir. 
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E1 – Manuel yuvarlak şişe etiketleme makinesidir.  
Elektrikli aksamı yoktur. Sadece yuvarlak şişelerde tek etiket yapıştırmak için kullanılabilir. 

500-800 şişe/saat 
Paslanmaz çelik şaselidir. Makaralar aluminyumdur. 

 

 
 

 


