
O DTM LF140e é um sistema de acabamento compacto 
pronto a usar que torna o processo de conversão do rolo 
de etiquetas contínuo mais fácil do que nunca. Desenrola-
mento, laminação, corte digital, remoção de matriz, corte 
e rebobinagem - tudo combinado numa máquina potente, 
que leva apenas alguns minutos para configurar e operar.

Especificações técnicas
Entrada / saída 
máx. diâmetro do rolo: 200 mm (7,87”)

Largura do media: 100 mm (3,93“) - 140 mm (5,51“)

Largura máx. de corte: 122 mm (4,80”)

Comprimento da etiqueta: 10 mm (0,39”) - 350 mm (13,77”)

Largura min. de corte: 19 mm (0,75”)

Número de lâminas 
de corte: Max. 6

Tamanho do núcleo 
do rolo: 76 mm (3”)

Espessura máx. do media: 0,23 mm (0,05 mil)

Velocidade máx. de corte: 600 mm/s (24 in/s) em todas as direções

Controlos: Ecrã 11,6” PC

Requisitos electricos: 100 V-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de energia: 29 W Idle, 60 W Active (100 W peak)

Certificações: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Dimensões (LxAxD) LF140e: 116 cm x 68 cm x 78 cm 
e peso: 108 kg 

Mesa de 
trabalho:  124 cm x 79 cm x 88 cm 

49 kg 
Palete de 
transporte:  137 cm x 93 cm x 101 cm 
Peso total:  225 kg

Garantia: 3 anos (peças de desgaste 1 ano) Sistema de acabamento de etiquetas DTM LF140e 
Máquina de conversão digital de etiquetas de curto a médio prazo, a pedido

Especificações da plotter
Velocidade de corte linear: Dependendo da complexidade da  

forma

Força de corte programável: 4,41 N (450 gf ) em 38 passos

Precisão do corte: +/- 0,3 mm (0,012”)

Método de condução: Servo drive digital

Teste de função de corte: Sim

Registo de marca negra: Reconhecimento da câmara via 2 mm²  
ou 4 mm² 

Display: LCD tipo gráfico com luz de fundo 
(240 dots x 128 dots)

Capacidade de corte: Impresso e media em branco

Data interface: RS-232C / USB 2.0 (alta velocidade)

CPU: 32-bit CPU

Interface & Software: DTM Print LF140e Software de  
acabamento de etiqueta 

Certificações: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Fabricante: Graphtec

Ao contrário de outros sistemas, o LF140e junta a mais re-
cente tecnologia de deteção ultrassônica à deteção de mar-
ca preta na câmara e um grande ecrã de 11,6 ”para operar. 
Fabricado na Europa e com uma garantia sólida de 3 anos, o 
LF140e atenderá às suas necessidades por muito tempo.

LF140e Benefícios em comparação

X Construção com entrada acessível - fácil carregamento de media com uma parte frontal aberta

X Controle de tensão de media ultrassônica- significa que nenhuma peça móvel do sensor pode falhar

X Sensor de câmara - mais precisão e velocidade no corte

X Produção de etiquetas em branco - converter stock branco em rolos conforme a forma de molde para impressão posterior

X Rolo de pressão da matriz - para evitar atolamento de media em formas de matriz complexas, diminuindo o material de absorção

X Assistência remota - com ligação à internet, podemos oferecer assistência online e atualizações remotas de FW / SW

X Bancada de trabalho de aço - para uma instalação precisa mesmo em locais instáveis

X Orgulhosamente fabricado na Europa com uma sólida garantia de 3 anos (peças de desgaste 1 ano)

DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Alemanha
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

Para amostras de etiquetas grátis, envie um e-mail para: sales@dtm-print.eu 
Digitalize o código QR para ver o vídeo do produto DTM LF140e ou visite nosso canal no YouTube: www.youtube.com/c/dtmprint

©2021 DTM Print GmbH. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são da propriedade das respectivas empresas. As especificações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. Todos os dados e nomes de empresas usados em impressões de amostra são fictícios. Patentes pendentes. A garantia pode ser diferente nos Estados Unidos, Ásia e 
América Latina. 210305

Parceiro português:  
Marque TDI –   
Tecnologias de Codificação, S.A.

Zona Industrial da Maia Sector X 
Complexo Empresarial So-
conorte Arm L 4475-249 Maia
229 866 660
vendas@marquetdi.pt



Corte e Matriz Digital
Com velocidade de corte 
máxima de 600 mm/s, força 
de corte até 450 gf para 
resultados precisos. 

Corte
Pode conter até 6 
lâminas para cortar 
rolos acabados.

Remoção de Matriz
Ecrã touch com 11,6”, de tipo industrial 
Baseado em Windows 10 com conectividade alargada: 6 
x USB 2.0 / 3.1, RJ-45 Ethernet de 1 GB e WLAN.

Alimentador 
de rolo
O media impresso 
requer uma marca 
p r e t a  i m p r e s s a 
(2 mm x 2 mm ou 
4 mm x 4 mm), o 
media não impresso 
pode ser cortado 
continuamente.

LED Spotlight

Rebobinador

Área de Trabalho em Madeira 
Sólida
e prateleira inferior em painel 
multicamadas de 15 mm com impressão de 
bloco.

Controlo manual 
da tensão

On/Off

Indicador Stop/Go 

Banco de aço sólido sobre rodas
45 mm x 45 mm x 1,5 mm estrutura 
soldada com pintura a pó.

     Rolo de 
pressão de 
desperdício 
O Rolo de 
pressão reduz a 
pressão do rolo.

Controlo da tensão ultrassônica
Meça o diâmetro externo dos rolos e ajus-
te a tensão da folha.

Laminação
Filme laminado opcional 
para proteger a sua 
etiqueta de ambientes 
agressivos ou aplicação 
de superfície específica 
como acabamento extra.


