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 Tips & Tricks 

Als eerste: 

• Zet de zwengel met meegeleverde sleutel vast door de rol vast te houden. 

• Zorg dat de rol met etiketten recht door de machine loopt, en de rol vrij tussen de geleiders kan 

draaien. Dit is essentieel! 

• Om te weten wanneer de ene fles of pot klaar is, en wanneer je de volgende erop moet leggen, is 

de verstelbare pin (de aanwijzer)  bedacht. Draai de rol met etiketten door de machine, totdat een 

nieuw etiket begint met afpellen. Kies nu een herkenbaar punt, bijvoorbeeld het begin van een 

volgend etiket, en schuif daar de pen naar toe. Zet hem daar vast. Als je vervolgens gaat etiketteren 

en doordraait tot het volgende etiket weer op het zelfde punt bij de pen komt, is je fles of pot klaar. 

• Etiketteer alleen afgevulde flessen, door het gewicht plakt het etiket mooier op de fles. 

FAQ: 

1. Wat is ongeveer de capaciteit in flessen per uur? Ligt volledig aan je aan- en afvoer. Maar 500 tot 750 

flessen per uur is zeker haalbaar. 

2. Wat voor soort etiketten (materiaal, formaat etc.) kunnen gebruikt worden? Ik zou voor 60 tot 80 grams 

Permanent MC gaan op kunststof of papieren basis. Maat ligt aan je eigen wens. Maximale hoogte van een 

etiket is ongeveer 175mm en lengte tot complete omwikkeling van je fles. Laat je etikettenleverancier je 

hierin adviseren. 

3. Hoe moet de rol met etiketten opgerold zijn als ik deze bestel? Kijk goed bij je leverancier, dit 

is niet gestandaardiseerd.  Als je de rol in je hand hebt, en je afbeelding zoals op je fles, moet de 

drager (band met etiketten) afrollen aan de bovenzijde naar links. Bij Eshuis is dit op het afwikkelschema 

no.4, maar bij bijvoorbeeld Megaflex no.7. Op de site van de leverancier geven ze dit wel aan.  

4. Kunnen jullie een leverancier voor etiketten aanbevelen? Ja, wij raden aan: 

 

-  Eshuis te Dalfsen, vragen naar Erik Koedijk. webstore@eshuis.nl of erik.koedijk@eshuis.nl 

 

Zij kennen onze machine, en weten ook het beste materiaal en samenstelling voor uw etiket 

mailto:webstore@eshuis.nl


 

 

 

5. Wat is het formaat, gewicht? Formaat is om en nabij 200mmx100mmx600mm en gewicht is ongeveer 

5Kg. 

6. Wat is het gewicht van het verstuurde pakket? Pakket: 56x32x12 cm en 6,3 Kg. 

7. Wat is de prijs? Prijs is €445,45 ex. btw en ex. verzending.  

8. Hoe groot kan een rol met etiketten maximaal zijn (in diameter). Ik zou een kerndiameter van rond de       

75mm nemen en maximale roldiameter van zo'n 200 tot 250mm 

9. Wat zijn de minimale en maximale flesdiameters voor de Label-it? Onaangepast, dus zoals de Label-it! 

standaard wordt geleverd is de minimale diameter van een fles om en nabij 40 mm. Maximaal is ongeveer 

90mm. Wil je kleiner in diameter kan het met een aanpassing nog naar 30 tot 35 mm. Wil je grotere flessen 

plakken kan daar ook daar wat aan gedaan worden, en kun je richting de 100-110 mm. Het kan niet beide 

kanten op, dus je kunt hem aan laten passen voor kleinere óf grotere flessen.    

10. Waarvoor dienen die twee zwarte hoekjes in de Label-it? De twee zwarte steuntjes aan de binnenkant 

van de machine zijn ervoor om de machine vast te zetten aan een werkblad om nog meer stevigheid te 

verkrijgen. Dit is alleen handig als de machine een permanente plek krijgt in uw bedrijf. 

11. Ik heb soms last van bubbels of vouwen in/onder het net geplakte etiket, wat doe ik daar aan? Dit kan 

meerdere oorzaken hebben. Het kan een ietwat verkeerde afstelling zijn, dus loopt de band met etiketten 

exact recht door de machine? En dus precies gelijk met de zijkanten? Daarnaast probeer de rol met 

etiketten iets weerstand te geven door de rem onder de voorste oplegrol tegen de rol aan te duwen. 

Hierdoor komt de band met etiketten, die er dan tussen zit, iets strakker door de machine te lopen en 

geeft soms een beter resultaat.  

Verder kan het ook aan het type etiketten liggen, bijvoorbeeld hele dunne etiketten plakken vaak 

moeilijker als de wat steviger uitgevoerde. Hierin kan onze etikettenleverancier je het best in adviseren. 

 

Succes! 

Team Label-it! 

 

                                                        


