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28 години са и много, и малко... Но достатъчно, за да 
докажат, че Бетелгиус заслужава доверие. Водещ доставчик 
сме на индустриално оборудване в областта на първичното 
и вторичното кодиране, маркирането, етикетирането, 
опаковането и проследяването на продукти. Имаме огромен 
опит зад гърба си, който ни дава нужната увереност да 
продължаваме да се развиваме в крак със съвременните 
индустриални тенденции и технологии. През годините сме 
реализирали редица важни проекти в различни индустрии. 
Това сме ние от Бетелгиус и си партнираме с бизнеса, за да 
сме ЕФЕКТИВНИ ЗАЕДНО!

ЗА КОМПАНИЯТА 
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МАРКИРАНЕ И ПРОДУКТОВА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
При съвременните изисквания е необходимо да има маркировка и 
продуктова идентификация по цялата производствена линия. Ние 
предлагаме най-разнообразни решения за продуктова 
идентификация, базирани на последните технологии и 
методи за маркиране и кодиране – индустриални 
лазерни принтери, индустриални 
мастиленоструйни принтери, 
термотрансферни принтери, лазери 
за гравиране и маркиране, 
принтер-апликатори за етикети, 
термални принтери 
и други.

ОПАКОВЪЧНИ 
МАШИНИ И 
РЕШЕНИЯ 

Доставяме модерни решения за 
опаковъчните процеси в края  на линията. 
От прости машини и инструменти за 
чембероване, затваряне на продуктите в 
кашони и опаковане на палети със стреч фолио, до 
сложни конвейерни системи и роботизирани линии за 
автоматична обработка на кашоните, тяхното палетизиране и последваща 
обработка на палетите, нашите опаковъчни машини и решения покриват 
всички индустриални производства.

ЕТИКЕТИРАНЕ И 
БАРКОД СИСТЕМИ 

Решенията за етикетиране и баркод системи, които предлагаме са базирани 
на дългогодишния ни опит в тази област и са резултат от близката ни 

съвместна работа с нашите партньори, както и внимателното изследване 
на нуждите и потребностите на нашите клиенти. Те включват 

принтери за етикети, апликатори и принтер-аплкитори 
на етикети, индустриални етикетиращи машини 

и системи, баркод скенери, баркод терминали 
и мобилни компютри, софтуерни решения 

и висококачествени консумативи – 
самозалепващи хартиени и специални 

етикети (напечатани и бели), 
термотрансферни ленти и други. 

СИСТЕМИ ЗА 
МАШИННО ЗРЕНИЕ 

И РАЗПОЗНАВАНЕ

Нашите решения за машинно зрение 
обхващат всички индустриални приложения, 

при които е необходимо да се осигури прецизно и 
надеждно управление на производствени процеси и 

машини, посредством улавянето и обработка на изображения. 
Продуктовата гама включва хардуерни и софтуерни решения, 

покриващи широка гама от приложения и бюджетни изисквания – 
от смарт камери до комплексни визуални системи. 

М
АРКИРАНЕ       ЕТИКЕТИРАНЕ

ОПАКОВЪЧ Н И
 М

АШ
ИНИ  И  Р Е Ш Е Н И Я ЗРЕНИЕ И РАЗПОЗН

АВ
АН

Е
СИСТЕМИ ЗА М

АШ
ИН

НО
 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
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ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

Модели за малки до средни натоварвания в ниския ценови клас. Материалите, на които може да се печата са термо 
и стандартна хартия, текстил, картон, фолио. MACH1 е снабден с контролни бутони и LED сигнал, докато MACH2 има 
цветен LCD дисплей и навигационeн панел.

МАСН1 МАСН2

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

метод на печат 

външен диаметър на ролката до    мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина        мм

памет     MB

RS232-C

термотрансферен и термодиректен

127

навътре или навън

16

210 x 186 x 280

25-112

360

8

2.70

•

•

•

-

3.00

•

•

•

•

скорост на печат     мм/сек

височина   мм

127 177102 127

резолюция           dpi

ширина      мм

дължина до    м

тегло            кг

основна памет SDRAM  МВ

USB за връзка с компютър 

Ethernet

USB host

203 203300 300

ширина на печат         мм 108

4 - 1,727

108

4 - 1,727

105.7

4 - 762

105.7

4 - 762

MACH1 MACH2

• стандарт      опция
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ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

Компактни принтери, които съчетават много от характеристиките на големите промишлени принтери. 
Предназначени са за малки до средни натоварвания в офиси, складове и различни производства. Могат да печатат 
върху различни материали. Серията включва версиите EOS2 и EOS5, различаващи се по своя размер. Двата модела 
се предлагат и в мобилен вариант при работа в среда без достъп до електричество.

EOS2 EOS5 EOS5 Mobile

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

метод на печат 

диаметър на ролката до  мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина     мм

памет MB

RS232-C

термотрансферен и термодиректен

152 203

навътре или навън

50

253 x 189 x 322 264 x 245 x 412

5-116

360

256

4

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

скорост на печат    мм/сек

височина   мм

150

резолюция       dpi

ширина    мм

дължина до    м

тегло    кг

основна памет RAM    МВ

USB за връзка с компютър 

Ethernet

USB host

периферия

203 203300 300

ширина на печат   мм 108 108

от 5

105.7 105.7

EOS2 EOS5

• стандарт      опция
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от 12

ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

Индустриален принтер за средни натоварвания, при който консумативите (етикетите и термоленти) се поставят 
отпред. Разполага с голям цветен сензорен дисплей, лесен за работа. Центрираното водене на материала елиминира 
всяка нужда от корекции.

MACH 4S

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

RS232-C

термотрансферен и термодиректен

205

навътре или навън

50

240 x 317 x 435

5 - 116

360

256

•

•

•

•

•

6

108.4

USB за връзка с компютър 

Ethernet

USB host

периферия

203 600300

височина при отлепване и единично отрязване      мм

метод на печат 

диаметър на ролката до    мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина   мм

памет      MB

скорост на печат      мм/сек

височина     мм

резолюция       dpi

ширина      мм

дължина до     м

тегло      кг

основна памет RAM    МВ

ширина на печат     мм

250 150

от 5

300

MACH 4S

• стандарт      опция
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ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

Серията SQUIX е развитие на успешната серия A+ принтери. Те са индустриални принтери за големи натоварвания и 
лесни за обслужване. Серията се състои от различни версии и размери. Намира приложение в различни индустрии. 
Воденето на материала е от ляво. 

SQUIX 2 SQUIX 4 SQUIX 6

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

термотрансферен печат

диаметър на ролката до  мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина     мм

памет MB

RS232-C, USB за връзка с компютър, 
Ethernet, периферия, USB host, WLAN

•• •

205

4-63

205

46-176

205

20-116

навътре или навън

50

200 x 288 x 460 252 x 288 x 460 312 x 288 x 460

450

256

9 10

•

14

версия с отлепване •

базовата версия  

резолюция dpi

височина    мм

термодиректен печат

ширина    мм

дължина до    м

тегло кг

основна памет RAM  МВ

интерфейс за външен сигнал за 
печат I/O

300

250

•

203

250

168

•

203

250

104

•

300

300

108.4

-

600

150

105.7

-

600

150

56.9

300

162.6

скорост на печат    мм/сек

ширина на печат   мм

от 4

SQUIX 2 SQUIX 6SQUIX 4

• стандарт      опция
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ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

Това са индустриални принтери с централно водене на материала. 
Серията М е подходяща за печат върху навити материали и много тесни такива.
Серия MT са принтери за едностранен печат на текстилни етикети.

SQUIX 4 M SQUIX 4 MT  

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

термотрансферен печат

диаметър на ролката до  мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина     мм

памет MB

RS232-C, USB за връзка с компютър, 
Ethernet, периферия, USB host, WLAN

••

резолюция dpi

височина    мм

термодиректен печат

ширина    мм

дължина до    м

тегло кг

основна памет RAM  МВ

интерфейс за външен сигнал за 
печат I/O

205

4-110

252 x 288 x 460

300

300

--

600

150

105.7

скорост на печат    мм/сек

ширина на печат   мм

3 4

SQUIX 4 M SQUIX 4 MT  

• стандарт      опция

205

4-110

навътре или навън

50

252 x 288 x 460

450

256

10

•

•

203

250

104

•

300

300

108.4

-

600

150

105.7 108.4
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Индустриален принтер за големи натоварвания. Предназначен е за печат на големи етикети на варели, чували, 
палети и др. с голяма скорост и резолюция. Големият дисплей и работата без компютър са основните предимства 
на модела. 

A8+

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

RS232-C, USB за връзка с компютър, Ethernet

Centronics 

•

205

навътре или навън

50

240 x 317 x 435

5 - 116

360

256

•

•

-

6

108.4

RS422 / RS485 

периферия, USB host

WLAN 

интерфейс за външен сигнал за печат I/O

300

от 5

300

A8+

• стандарт      опция

ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

термотрансферен печат

диаметър на ролката до  мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина      мм

памет MB

резолюция dpi

височина    мм

термодиректен печат

ширина    мм

дължина до    м

тегло кг

основна памет RAM  МВ

скорост на печат    мм/сек

ширина на печат   мм
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Индустриален принтер за двустранен печат върху трудни за печатане материали като текстил, синтетични 
материали, фолиа, термосвиваем шлаух за кабелна маркировка в електрониката и др. 

• Без регулиране на печатащата глава за различни ширини на материала
• Ролки за тесни и тънки материали
• Антистатичният бар не позволява плъзгане на материала и наелектризиране при печат върху текстил.

XD4T

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

RS232-C, USB за връзка с компютър, Ethernet, 
периферия, USB host

термотрансферен

300

навътре или навън

8

248 x 395 x 554

10 - 110

360

64

•

•

21

105.6

WLAN 

интерфейс за външен сигнал за печат I/O

300

от 20

125

XD4T

• стандарт      опция

ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

метод на печат 

диаметър на ролката до    мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина   мм

памет      MB

скорост на печат      мм/сек

височина     мм

резолюция       dpi

ширина      мм

дължина до     м

тегло      кг

основна памет RAM    МВ

ширина на печат     мм
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Индустриални принтери за двустранен двуцветен печат и големи натоварвания. Предназначени за печат на лога, 
картинки и цветни графики. Такива етикети са задължителни при етикетиране на химични продукти съгласно 
новите изисквания на GSH. 
• Два термотрансферни печатащи модула за двуцветен печат, като първият модул е оборудван със система за 
икономия на лента
• Специално разработени за големи ролки с етикети
• Подходящи за етикети за опасни стоки и етикети с едноцветно лого.

XС4 XС6

• стандарт      опция

ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ 

ЕТИКЕТЕН ПРИНТЕР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

метод на печат 

диаметър на ролката до   мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина   мм

памет MB

USB за връзка с компютър, Ethernet, 
периферия, USB host

термотрансферен

300

навътре или навън

8

248 x 395 x 554 358 x 395 x 554

360

64

22

•

24

скорост на печат    мм/сек

височина     мм

125

резолюция    dpi

ширина     мм

дължина до    м

тегло     кг

основна памет RAM      МВ

WLAN 

300

ширина на печат    мм 162.6

46 - 176

20-1500

105.6

20 - 116

20-2000

XC4 XC6
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HERMES Q

ПРИНТЕР-АПЛИКАТОР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

термотрансферен печат

диаметър на ролката до    мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина   мм

памет      MB

RS232-C, USB за връзка с компютър

Ethernet / 2-Port Ethernet Switch 

навътре или навън

50

248 x 395 x 554

205 / 305

500

256

•

•

•

• •

•

•

•

16-1715-16 20

резолюция     dpi

височина     мм

термодиректен печат

ширина      мм

дължина до     м

тегло      кг

основна памет RAM    МВ

USB master, периферия, предупредителна светлина 

интерфейс за външен сигнал за печат I/O

--- •

скорост на печат    мм/сек

ширина на печат     мм

4

300

162.6

600

54.1

150

600

105.7

150

203

168

46-174

320 x 430 x 500

6

250

300

56.9

4-58

207 x 430 x 500

3

300

300

108.4

10-114

300

203

104

HERMES Q2 HERMES Q4 HERMES Q6.3

• стандарт      опция

ПРИНТЕР-АПЛИКАТОРИ

Серията HERMES Q е наследник на серията HERMES+. Това са принтер-апликатори, предназначени за автоматично 
отпечатване и разлепване на етикети в различни производства. Серията предлага следните модели:

• HERMES Q2 е предназначен за отпечатване на малки етикети. Подходящ за автомобилни части, електрониката и фармацията
• HERMES Q4 е предназначен за прецизно отпечатване на етикети с висока резолюция. Подходящ е за повече от 80%
   от етикетиращите приложения във всички индустриални сектори 
• HERMES Q6 е предназначен за отпечатване на големи етикети. Подходящ за GS1, Odette- и UCC транспортни етикети.
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SWING APPLICATOR 3214

STROKE APPLICATOR 4414

STROKE APPLICATOR 4114 / 4116

SWING-STROKE APPLICATOR 4514

STROKE-TURN APPLICATOR 4214

FLAG APPLICATOR 4712

• За прецизно залепване на 
много малки до средни по 
размер етикети
• Предпочитан за поставяне на 
етикети острани на продукта.

• За много малки до средни по 
размер етикети
• За поставяне на етикети от всички 
страни на продукта
• За плоски повърхности с гладка 
или грапава структура.

• За много малки до средни по размер 
етикети
• За поставяне на етикети от всички 
страни на продукта
• За плоски, гладки, грапави, 
цилиндрични или неправилни 
повърхности.

• За много малки до средни по размер 
етикети
• За поставяне на етикети от 
вътрешната страна на тръби или 
профили.

• За много малки до средни по размер етикети
• Предпочитан за поставяне на етикети при 
трудни монтажни условия
• За поставяне на етикети от всички страни на 
продукта
• За плоски, гладки, грапави, цилиндрични 
или неправилни повърхности.

• За малки до средни по размер 
етикети
• За етикетиране на кабели, тръби, 
маркучи и др.

етикетиране на продукти                                      АПЛИКАТОРИ ЗА HERMES Q   
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АПЛИКАТОРИ ЗА HERMES Q                                      етикетиране на опаковки

FRONT-SIDE APPLICATOR 3014/3016

DEMAND MODULE 5114

STROKE APPLICATOR 4014/4016

VACUUM BELT APPLICATOR 5314 / 5316

STROKE-BLOW APPLICATOR 4614

AIR-JET-BOX 6014

• За етикетиране на кашони, 
стекове, каси и други в движение
• Предпочитан за поставяне на 
етикет на челната или задната 
страна на опаковката.

• За серийно етикетиране на 
кашони, стекове и други опаковки в 
движение
• За етикетиране отстрани, отгоре 
или отдолу на опаковката.

• За етикетиране на кашони, стекове 
и други опаковки в движение или в 
спряло положение
• Универсален апликатор за поставяне 
на етикети отгоре, странично или 
върху две съседни страни на продукта.

• За етикетиране на кашони, стекове и 
други опаковки в движение
• За етикетиране отстрани, отгоре или 
отдолу на опаковката
• Скоростта на конвейра не е свързана 
със скоростта на печат.

• За етикетиране на кашони, 
стекове и други опаковки в 
движение 
• За продукти с различна 
височина.

• За етикетиране на опаковки с 
неправилна форма, кашони, стекове и 
други опаковки в движение
• Предпочитан за етикетиране на 
опаковки с неправилна форма
• Етикетът се залепва чрез сгъстен въздух 
без механичен натиск на повърхността.
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ПРИНТЕР-АПЛИКАТОР

Печатаща глава

Етикети

Термотрансферна 
лента

Размери на 
принтера

Електроника

Интерфейси

термотрансферен печат

диаметър на ролката до    мм

страна на мастилото

ширина x височина x дълбочина   мм

памет      MB

RS232-C, USB за връзка с компютър

Ethernet / 2-Port Ethernet Switch 

навътре или навън

8

320 x 550 x 630

205 / 305

450

64

•

• / -

•

•

•

30

резолюция     dpi

височина     мм

термодиректен печат

ширина      мм

дължина до     м

тегло      кг

основна памет RAM    МВ

USB master, периферия, предупредителна светлина 

интерфейс за външен сигнал за печат I/O

-

скорост на печат    мм/сек

ширина на печат     мм

20 - 356

162.6

125

300

46 - 176

HERMES C 6L

ПРИНТЕР-АПЛИКАТОРИ  

Притнтер-апликатор за отпечатване на двуцветни етикети. Специално разработен и оптимизиран за етикетиране на 
химически продукти съгласно новите изисквания на GSH.

HERMES C

• стандарт      опция
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STROKE APPLICATORS 4126/4136

VACUUM BELT APPLICATORS 5326C / 5426C

АПЛИКАТОРИ ЗА HERMES C

• Етикети могат да се прилагат от всички страни
• Според вида на лапата, продуктът може да е статичен или да се движи:

- Tamp pad - за плоски повърхности
- Roll-on pad – за цилиндрични повърхности
- Spring-mounted tamp pad – за наклонени повърхности до прибл. 8 °.

• За етикетиране на опаковки и продукти в движение
• За етикетиране от всички страни върху равни и цилиндрични 
повърхности и на ъгъл.



18

ПРИНТЕР-АПЛИКАТОРИ

AXON 1

AXON 1 е принтер-апликатор, подходящ за етикетиране на епруветки една по една ръчно или автоматично. 
Самозалепващи се баркод етикети се отпечатват от устройството и се прилагат върху епруветки с диаметър от 10 
до 26 мм (по заявка до 38 мм). Отпечатването и етикетирането отнемат по-малко от две секунди. Прехвърлянето 
на данни от компютър е възможно чрез интерфейси като RS232, USB, Ethernet или чрез WLAN. При самостоятелна 
работа, когато няма свързан компютър, променливите данни се задават с клавиатура или скенер. Идеално се вписва 
в лаборатории, лекарски кабинети или в изследователски центрове. Ако е необходимо, устройството може да бъде 
интегрирано в система за управление на лабораторната информация (LIMS).
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Епруветки

Система за етикетиране на епруветки

Етикети

Метод на печат - термотрансферен

Резолюция   dpi

Ширина на печат    мм

Метод на печат - термотдиректен

Скорост на печат    мм/сек

Лента       

Интерфейси

диаметър мм

дължина мм

височина  мм

диаметър нашпулата   мм

вътрешен диаметър   мм  

дължина   м  

диаметър на ролката   мм  

страна на мастилото

Ethernet 10/100 Mbit/s

USB 2.0 за връзка с компютър

RS232-C 1,200 to 230,400 Baud / 8 Bit

1 x USB на операционния панел за

12

25

600

навътре или навън

80

76

5-25,4 5-56

•

600

100

25.4

•

•

300

100

25.4

•

38 по заявка

20 - 50 32 - 130

-

300

100

56.9

•

-

600

100

54.1

•

205

25 - 6025 - 38,1

•

•

LPD, RawIP printing, SOAP web service, OPC 
UA, WebDAV DHCP, HTTP / HTTPS, FTP / 

FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC

сервизен ключ, USB флаш памет

клавиатура, баркод скенер,
USB Bluetooth адаптер, USB WLAN флаш

отвън

ширина   мм

материал

диаметър на ролката до                 мм  

навиване

ширина     мм

2 x USB на задната част за

интерфейс за външен сигнал за печат I/O

позиция при етикетиране

7-26

вертикално

хартия, фолио (PС, PP)

AXON 1.1

AXON 1.1

AXON 1.2

AXON 1.2

• стандарт      опция
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ПРИНТЕР-АПЛИКАТОРИ

AXON 2

AXON 2 е принтер - апликатор, подходящ за индивидуално етикетиране на епруветки като ръчна работна станция 
или интегрирана системи в цялостния процес. Могат да бъдат обработвани епруветки с диаметър от 10 до 20 мм. 
Отпечатването и етикетирането отнемат по-малко от две секунди. След етикетиране, епруветките могат да бъдат 
извадени една по една или да бъдат изнесени в поднос.
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Ориентация на епруветките по 
време на етикетиране -хоризонтално

Система за етикетиране на 
епруветки

Етикети

Метод на печат - термотрансферен

Резолюция   dpi

Ширина на печат    мм

Водене на материла

Метод на печат - термотдиректен

Скорост на печат    мм/сек

Лента       

Интерфейси

дължина мм

височина  мм

размер на шпулата   мм

вътрешен диаметър   мм  

размер на ролката   мм  

страна на мастилото

Ethernet

USB 2.0

RS232 C

1 x USB на операционния панел за

12

25

навътре или навън

90

38-76

38 - 105

центрирано

10-56

300

150.00

105.70

•

•

300

150.00

108.40

•

38 - 120

20 - 110

-

600

150

105.70

•

205

25 - 114

1,200 до 230,400 baud/8 Bit

за връзка с компютър

10/100 Mbit/s

сервизен ключ, USB флаш памет

USB WLAN флаш 2.4 GHz 802.11b/g/n

клавиатура, баркод скенер, 
USB Bluetooth adapter, USB WLAN флаш

1,200 до 230,400 baud/8 Bit

отвън

ширина   мм

материал

размер на ролката до         мм  

навиване

ширина     мм

2 x USB на задната част за

1 x USB на операционния панел за

интерфейс за външен сигнал за печат I/O

диаметър    мм

4.3

10 - 17

4

16 - 20

хартия, фолио (PET, PP)

AXON 2

AXON 2

AXON 2 .1

• стандарт      опция
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CABLABEL S3 НЕ Е САМО СОФТУЕР 

CABLABEL S3 LITE

CABLABEL S3 PRO

ABC BASIC КОМПИЛАТОР

 Това не е обикновен софтуер, а перфектният софтуер, който ви помага да създадете етикети, да се свържете с 
принтера, да го програмирате и печатите.
 •  Безплатен софтуер с всеки етикетен принтер или апликатор
 •  Лесно администриране на принтерите през интернет
 •  Бърза и лесна връзка с друг принтер, контролер или везна
 •  Интеграция със SAP.

Безплатен базов софтуер.

Мощен софтуер с всички функции за всички принтери и апликатори. Предоставя възможност за 
създаване и печат на етикети съгласно GS1, връзки с бази данни, отпечатване на статични и динамични 

полета, печат на етикети за хранителни продукти с автоматично отбелязване на алергени.

Взаимозаменяемост на принтери и софтуер.

СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
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DATABASE CONNECTOR

CAB NETWORK MANAGER

ДРАЙВЕРИ ЗА LINUX AND APPLE-MAC

Осъществява двупосочна връзка с отдалечена база данни. SQL база данни.

Мрежов контрол над всички инсталирани принтери и апликатори.
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LOGOPAK 500

Осигурява високоскоростно етикетиране и работи с изключително 
дълги 800-метрови ролки за етикети за по-малко замяна на 
материала. Машините от серията работят с технология за цифрово 
задвижване, използвайки електромотори вместо механични 
зъбни колелета и ремъци, което ги прави с малка поддръжка и 
практически без износване.
Серията се предлага с допълнителен корпус за защита на печатащия 
блок, апликаторите и ролките за етикети срещу температурни 
промени, прах, влага или неоторизиран достъп. Използването на 
тази защита е силно препоръчително, особено когато се етикетира 
в неблагоприятна промишлена среда.

LOGOPAK 300 

LOGOPAK 400

Представлява рентабилно решение за по-опростени, 
високоскоростни приложения с изчистен дизайн, удобен 
интерфейс и изключително качество на печат. В зависимост от коя 
страна на продукта ще се поставя етикета, се предлагат различни 
версии на серията: етикетиране отгоре, отстрани/отпред или 
комбинация от етикетиране отпред и отстрани. Серията 300 може 
да се регулира по височина и отстрани с много малко усилия. По 
този начин лесно може да се приведе в съответствие с продуктите 
на производствената линия, особено когато се етикетират 
продукти с различни форми и размери.

Компактен принтер – апликатор за високоскоростно етикетиране. 
Изключително подходящ за приложения в хранителната и 
транспортната индустрии. Разполага с 10-инчов сензорен 
екран, който осигурява изчерпателен преглед на процесите на 
етикетиране само с няколко докосвания.
Серията 400 се основава на модулна концепция и всички 
стандартни и персонализирани решения могат да бъдат ефективно 
конфигурирани и адаптирани към индивидуалните изисквания 
на клиентите. Освен това, принтер-апликаторът може да бъде 
разширен като възможности и надграден, например, за да осигури 
печат на хибридни етикети с интегрирани RFID чипове.

ПРИНТЕР-АПЛИКАТОРИ
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LOGOPAK 800

Тези машини са подходящи за всички често срещани видове палети 
и отговарят на стандарта GS1. Могат да етикетират палети с неравни 
или извити повърхности. Етикетите могат да се поставят от три 
страни на палета, в зависимост от избраните апликатори. Серията 
е проектирана да осигури безопасно и надеждно етикетиране в 
тежка индустриална среда. Оборудвани са със здрав корпус, който 
предпазва машините от температурни промени, прах, влага или 
повреди.

Печат

Серия

Етикети

Интерфейси

метод на печат - 
термотдиректен

диаметър на ролката до        мм

Ethernet

RS-422

RS-232 

•

203 и 300

до 80 етикета/мин. до 120 етикета/мин. до 150 етикета/мин. до 180 етикета/мин.

до 165

до 600

350

76

•

-

•

•

•

203 и 300

до 165

до 600

350

50/76/152

•

•

•

•

•

203 и 300

до 165

до 800

350

76

•

•

•

•

•

203 и 300

до 165

до 800

400

76

•

•

•

•

ширина   мм

резолюция dpi

скорост на печат 

дължина  на материала           м  

диаметър на шпулата        мм

интерфейс за външен 
сигнал за печат I/O

метод на печат -
термотрансферен

• • • •

LOGOPAK 300 LOGOPAK 400 LOGOPAK 500 LOGOPAK 800 

ПРИНТЕР-АПЛИКАТОРИ

• стандарт   
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Малки ръчни апликатори, подходящи за всяко производство или склад. Етикетите се отделят автоматично и са 
готови за залепване от оператор, независимо от бързината на вземането им. Благодарение на прецизността си, 
сензорът за етикети може да се настройва за много малки етикети или етикети с неправилна форма. 

• С хоризонталния апликатор (HS) етикетите се разлепват от долния им край в посока нагоре и се залепват за 
продукта
•  С вертикалния апликатор (VS) етикетите се разлепват от горния им край в посока напред и се залепват за 
продукта 
• „+“ моделите имат допълнителен контролен панел и дисплей с няколко функции.

HS - ХОРИЗОНТАЛНО РАЗЛЕПВАНЕ VS - ВЕРТИКАЛНО РАЗЛЕПВАНЕ

АПЛИКАТОРИ

АПЛИКАТОРИ

Етикети

Скорост на залепване мм/сек.

Материал

Размери

диаметър на ролката до    мм

ширина x височина x дълбочина   мм

200

хартия, текстил, пластмаси, вкл. прозрачни

230 x 250 x 360180 x 250 x 360 300 x 250 x 360

ширина     мм 20-120

8-600

посока на навиване

тегло     кг

вътрешно или външно

200

височина     мм 20-600

80-180

4

5-300

8-65

3.3 3.6

HS60, VS60 HS120, VS120 HS180+, VS180+
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Модерни автоматични апликатори на етикети, предназначени за използване във всички сфери на индустрията. 
Притежават компактен дизайн, лесни за монтаж към конвейери и производствени линии. 

ЕМЕ 2000 ЕМЕ 4000

АПЛИКАТОРИ

АПЛИКАТОРИ

дължина на етикета     мм

скорост на етикетиране

диаметър на ролката      мм

ширина на етикета    мм

скорост на разлепване   м/мин

270 (310 мм и 400 мм опция)

10-300

15- 250 (до 999 мм опция)

до 500 етикета/мин

до 40

270

15-120 

15- 250 (до 999 мм опция)

до 300 етикета/мин

1-35

ЕМЕ 2000 ЕМЕ 4000
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МАШИНА ЗА ГОРНО ЕТИКЕТИРАНЕ SA-1300

МАШИНА ЗА ДОЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ LO-1600

Специално конструирана е за етикетиране на продукти от горната им страна. Изключително подходяща за етикетиране на кутии, 
тарелки, буркани и др. подобни продукти.

Специално конструирана е за етикетиране на продукти от долната им страна. Изключително подходяща за етикетиране на кутии, 
тарелки и др. подобни продукти.

• Дължина на продукта от 50 до 250 мм
• Ширина на продукта от 50 до 250 мм (други ширини по заявка)
• Височина на продукта от 10 до 300 мм
• Капацитет до 150 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм (други ширини по заявка)

• Дължина на продукта от 50 до 250 мм
• Ширина на продукта от 50 до 250 мм (други ширини по заявка)
• Височина на продукта от 10 до 300 мм
• Капацитет до 150 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм (други ширини по заявка)

• Дължина на етикетите от 20 до 250 мм
• Диаметър на ролката 270 мм
• Скорост на разлепване до 35 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 300 етикета/мин.

• Дължина на етикетите от 20 до 250 мм
• Диаметър на ролката 270 мм
• Скорост на разлепване до 35 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 300 етикета/мин.

ЕТИКЕТИРАЩИ МАШИНИ
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МАШИНА ЗА ГОРНО И ДОЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ LO-1600

МАШИНА ЗА СТРАНИЧНО ЕТИКЕТИРАНЕ MO-2500 / S4

Специално конструирана е за етикетиране на продукти от горната и долната им страна. Изключително подходяща за кутии, 
тарелки и др. подобни продукти.

Предназначена е за странично етикетиране (предна и задна страна). Подходяща е за плоски, извити и цилиндрични продукти. 
Разполага със специална система, която гарантира правилното позициониране на продуктите, преди да бъдат етикетирани. 

• Дължина на продукта от 50 до 250 мм
• Ширина на продукта от 50 до 250 мм (други ширини по заявка)
• Височина на продукта от 10 до 300 мм
• Капацитет от 15 до 150 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм (други ширини по заявка)

• Дължина на продукта от 50 до 250 мм
• Ширина на продукта от 50 до 100 мм (други ширини по заявка)
• Диаметър на продукта Ø30-Ø100 мм в зависимост от 
конфигурацията
• Височина на продукта от 10 до 300 мм
• Капацитет от 15 до 150 продукта/мин.

• Дължина на етикетите от 10 до 250 мм  
(Опционално: 999 мм)
• Диаметър на ролката 270 мм
• Скорост на разлепване до 35 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 500 етикета/мин.

• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм
• Дължина на етикетите от 10 до 250 мм (Опционално: 999 мм)
• Диаметър на ролката 270 мм стандартно. Опция за 310 
мм или 400 мм
• Скорост на разлепване до 40 м/мин.
•Скорост на етикетиране до 500 етикета/мин.

ЕТИКЕТИРАЩИ МАШИНИ
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МАШИНА ЗА ОБИКОЛНИ ЕТИКЕТИ JE1600/S2

МАШИНА ЗА ОБИКОЛНИ ЕТИКЕТИ JE1600/S4

Представлява базова автоматична система за етикетиране на цилиндрични продукти. Състои се от регулируем на височина 
конвейер с монтиран апликатор ЕМЕ серия 2000.

Представлява модерна автоматична система за етикетиране на цилиндрични продукти. Състои се от регулируем на височина 
конвейер с монтиран апликатор ЕМЕ серия 4120. 

• Височина на продукта от 10 до 400 мм
• Диаметър на продукта Ø10-Ø300 мм в зависимост от 
конфигурацията
• Капацитет от 15 до 250 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм

• Височина на продукта от 10 до 400 мм
• Диаметър на продукта Ø10-Ø150 мм в зависимост от 
конфигурацията
• Капацитет от 15 до 250 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм

• Дължина на етикетите от 10 до 250 мм (Опционално: 999 мм)
• Диаметър на ролката 270 мм стандартно. Опция за 310 мм 
или 400 мм
• Скорост на разлепване до 40 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 500 етикета/мин.

• Дължина на етикетите от 10 до 250 мм (Опционално: 999 мм)
• Диаметър на ролката 270 мм стандартно. Опция за 310 мм 
или 400 мм
• Скорост на разлепване до 40 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 500 етикета/мин.

ЕТИКЕТИРАЩИ МАШИНИ
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МАШИНА ЗА ОБИКОЛНИ ЕТИКЕТИ 3-ROLLER S4-120

МАШИНА ЗА КОФИ BUCKET2000/S5

Предназначена е за етикетиране на цилиндрични продукти. Продуктите се разделят и един по един се въвеждат в станция с 
една задвижваща ролка и две статични. Задържан между 3-те ролки, продуктът се завърта. Това осигурява правилно вертикално 
положение на етикета.

Предназначена е за етикетиране на продукти в кофи.

• Височина на продукта от 10 до 400 мм
• Диаметър на продукта Ø10-Ø300 мм в зависимост от 
конфигурацията
• Капацитет от 15 до 60 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм

• Височина на продукта от 10 до 300 мм
• Диаметър на продукта Ø125-Ø280 мм 
• Капацитет от 8 до 25 продукта/мин.
• Ширина на етикетите от 15 до 120 мм

• Дължина на етикетите от 10 до 250 мм (Опционално: 999 мм)
• Диаметър на ролката 270 мм стандартно. Опция за 310 мм 
или 400 мм
• Скорост на разлепване до 40 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 500 етикета/мин.

• Дължина на етикетите от 10 до 250 мм (Опционално: 999 мм)
• Диаметър на ролката 270 мм стандартно. Опция за 310 мм или 400 мм
• Скорост на разлепване до 35 м/мин.
• Скорост на етикетиране до 500 етикета/мин.

ЕТИКЕТИРАЩИ МАШИНИ
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САМОЗАЛЕПВАЩИ ЕТИКЕТИ

ЕТИКЕТИ С ПЕЧАТ

• Повече от 2000 различни размери и форми етикети на ролка 
• За всички видове термотрансферни принтери, принтер-апликатори и 
етикетиращи системи 
• Материал на етикетите - стандартна матова хартия, полу-гланцова хартия, 
термотрансферна и термодиректна хартия.

• Графичен дизайн и предпечат
• Изработка на клишета и щанци
• Висококачествен флексопечат от 1 до 8 цвята
• Лускозни етикети с топъл печат и UV лак
• Довършителни процеси
• Материал на етикетите - хартия и фолио.

етикети                                                                                                              КОНСУМАТИВИ   
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ФОЛИЙНИ ЕТИКЕТИ 

ТЕКСТИЛНИ ЕТИКЕТИ

• Фолийни етикети на ролка за всички видове термотрансферни принтери, 
принтер-апликатори и етикетиращи системи 
• Материал на етикетите - полиестер (PET), полипропилен (PP), полиетилен 
(PE), ПВЦ (PVC), полиолефин и др
• Подходящи за различни индустриални приложения, при които се изисква 
висока степен на устойчивост на етикета и отпечатъка. 

• За термотрансферен и флексо печат
• За едностранен и двустранен печат
• От найлонова тафта, сатен и полиестер
• От самозалепващ се и негорим текстил
• Различни цветове и размери.

КОНСУМАТИВИ                             етикети 
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НЕЛЕПЯЩИ ЕТИКЕТИ

ЗАЩИТНИ ЕТИКЕТИ

• Билети и пропуски
• Картонени етикети за дрехи, облекла и дурги
• Етикети за стелажи в магазинната мрежа
• Етикетиране на метални изделия
• Етикетиране на сторителни материали
• Етикетиране на цветя и растения.

• Саморазрушаващи се етикети
• Гаранционни етикети
• VOID етикети
• Предварително напечатани със серийни номера и друга информация
• За термотрасферен печат на променлива информация.

етикети                                                                                                              КОНСУМАТИВИ   
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RFID ЕТИКЕТИ

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЕТИКЕТИ С ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ

Използват се за проследяване на стоките от доставката на суровините през 
различните производствени етапи до експедицията на готовата продукция:

• Етикети с HF тагове
• Етикети с UHF тагове
• Пасивни и активни тагове.

• Ранзообразни многослойни етикети
• Етикети с вложка (подарък)
• Двуслойни cut & stack етикети
• Патентован stickerIN етикет за бутилиращата индустрия и 
безалкохолни продукти с обиколни етикети.
• Нестандартни индивидуални етикети и решения. 

КОНСУМАТИВИ                             етикети 
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ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ЛЕНТИ

Подходящи за термотрансферни технологии за печат върху всякакви материали и в различни 
индустрии, в т.ч. самозалепващи етикети, хартиени етикети, гъвкави опаковки, текстилни етикети, 
хранителни опаковки, фармация, индустриално етикетиране и др. Налични са в различни формули 
на печатащия слой, различни цветове и размери.

термотрансферни ленти                                                                                КОНСУМАТИВИ   
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БАРКОД СКЕНЕРИ И МОБИЛНИ ТЕРМИНАЛИ

РЪЧНИ БАРКОД СКЕНЕРИ 

Предлагаме различни видове баркод скенери и мобилни терминали на световноизвестни компании като Zebra, Opticon, Datalogic, 
Honeywell. Предназначени са да отговорят на всички специфични нужди на бизнеса - от ръчни и стационарни баркод скенери 
за общи приложения до индустриален клас устройства за тежки условия и голямо натоварване. Подходящи за продажби в 
търговски обекти, управление на складови стопанства, производствени предприятия, транспортни и куриерски услуги, летища, 
дистрибуция и др.

Леки, ергономични и удобни за работа. Намират широко приложение в търговски 
обекти, ресторанти, аптеки, големи магазини, хотели и различни производства. 
Могат да се свържат към всякакви компютърни системи и POS устройства, жично 
или безжично и могат да четат баркодове от големи разстояния при обемисти стоки. 

БАРКОД СКЕНЕРИ 
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ДЖОБНИ БАРКОД СКЕНЕРИ 

НАСТОЛНИ БАРКОД СКЕНЕРИ 

Мощни устройства с изключително малки размери - удобни за носене в 
джоб при изпълнение на ежедневни задачи. 

Предназначени са за неподвижен монтаж или вграждане. С тях се работи бързо, 
защото ръцете на оператора са свободни и не е необходима специална ориентация 
на баркода спрямо скенера.

БАРКОД СКЕНЕРИ 
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ИНДУРСТРИАЛНИ БАРКОД СКЕНЕРИ 

Високотехнологични устройства, предназначени за продължителна 
натовареност и големи обеми на работа. Отличават се със здравина и висока 
производителност. 

Работят с последно поколение процесори и памети, имат високо ниво на 
сигурност и дълъг живот на батерията. Пригодени са за работа при високи 
температурни колебания и силна запрашеност, както и са защитени от 
многократни изпускания.

БАРКОД СКЕНЕРИ 

МОБИЛНИ ТЕРМИНАЛИ



София, Индустриална зона Божурище
Т: 02 80 90 121
sales@betelgeus.com
www.betelgeus.com


