
MÁQUINAS DE ETIQUETAR

A ROQ desenvolveu uma máquina de etiquetagem altamente produtiva, robusta e fiável, que funciona em sincronia com a linha de 

dobragem e embalagem. A ROQ Label A aplica etiquetas pré-impressas entre as etapas de dobragem.

Para os clientes que têm de aplicar e imprimir etiquetas de acordo com as suas necessidades, desenvolvemos a ROQ Label P&A 

e a ROQ Label P&AR.  Estas duas máquinas imprimem e aplicam automaticamente as etiquetas nas embalagens e funcionam em 

sincronia com as máquinas de embalagem ROQ, totalmente automáticas, e sem necessidade de intervenção humana.

ROQ Label A

Aplica etiquetas durante o processo de 

dobragem. (Não imprima). Combina com 

a ROQ Fold.

O módulo é montado entre a posição 2 e 

3 da ROQ Fold, após dobrar as mangas e 

o corpo, mas antes da dobra final. Aplica 

etiquetas pré-impressas fornecidas em 

rolo.

ROQ Label A

comprimento (mm/pol) 928 / 36.5”

altura (mm/pol) 870 / 34.3”

largura (mm/pol) 870 / 34.3”

peso da máquina (kg/lbs) 120 / 264.5

largura máxima da etiqueta (mm/pol) até 80 / 3.2” e comprimento infinito

diâmetro máximo do rolo e da bobina (mm/pol) rolo até Ø300 / 11.8” e bobina Ø76 / 3”

produção máxima (peças/h) igual à da ROQ Fold

ROQ Label P&A ROQ Label P&AR

comprimento (mm/pol) 1303 / 51.3” 1980 / 78”

altura (mm/pol) 1444 / 56.8” 1175 / 46.3”

largura (mm/pol) 678 / 26.7” 670 / 26.4”

peso da máquina (kg/lbs) 100 / 220.4 110 / 242.5

largura x comprimento máximos da etiqueta 
(mm/pol) 80x65 / 3.1”x2.55” ou 100x65 / 4”x2.55”) 80x65 / 3.1”x2.55” ou 100x65 / 4”x2.55”)

largura x comprimento máximos da etiqueta 
(mm/pol) Opcional 100x150 / 4”x5.9” –

diâmetro máximo do rolo e da bobina 
(mm/pol) rolo até Ø200 / 7.8” e bobina Ø76 / 3” rolo até Ø200 / 7.8” e bobina Ø76 / 3”

produção máxima (peças/h) Igual à ROQ Fold Igual à ROQ Fold

resolução de impressão 203 dpi (300 dpi opcional) 203 dpi (300 dpi opcional)

método de impressão Térmica direta/Transferência térmica Térmica direta/Transferência térmica

largura máxima de impressão (mm/pol) 104 / 4” 104 / 4”

espessura da etiqueta 0.13 mm – 0.17 mm 0.13 mm – 0.17 mm

- fonte de alimentação: 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N - 50Hz ou 60Hz

ROQ Label P&A

ROQ Label P&AR

Imprime etiquetas e aplica-as 

na parte superior das peças de 

vestuário. Pode ser combinada com 

a ROQ Pack e a ROQ Fold.

A ROQ Label P&A imprime e aplica 

uma etiqueta na peça de vestuário, 

já dobrada e embalada. 

Colocada no final da linha de 

embalagem, torna o processo de 

etiquetagem das peças embaladas 

mais simples e uniforme. 

A etiquetagem acrescenta valor ao 

processo automático de dobragem 

e embalagem das peças de 

vestuário. Desta forma vai poder 

proporcionar aos seus clientes um 

serviço completo.

Imprime etiquetas e 

aplica-as na parte inferior das 

peças de vestuário. Pode ser 

combinada com a ROQ Pack, 

ROQ Fold e a ROQ BAG.
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