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XQ-L260C/ L210C STICKER LABEL PRINTING MACHINE 
(CNC) 

MÁY IN TEM NHÃN MODEL: XQ-L260C/ L210C 

 

I. MAIN FEATURES/ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 

1. Unwinding, printing, laminating, Diecutting, removing trash, sheet cutting, rewinding. 

Nhả liệu, in, phủ màng, cắt, bóc phế, cắt tờ, cuốn cuộn. 

2. Suitable materials: decal, paper, film, PP, BOPP, PE, hang tag, silk, … 

Nguyên liệu thích hợp: đề can, giấy, phim, màng PP, BOPP, PE, Mác treo, lụa … 

3. Features: 

Các tính năng 

- Simple operation, high speed, flexible, accurate color matching. 

Thao tác đơn giản, tốc độ cao, linh hoạt, khớp màu chính xác. 

- Advanced ink spreader method helps the ink to be spread evenly. 



 

 

Phương thức dàn mực tiên tiến khiến cho lượng mực được dàn đều hơn. 

- Using the advanced automatic control system, the machine will automatically stop when paper runs out, 
automatically stops the machine when counting the product to the set number, Servo CNC pulling paper 
system, printing twice times, multiple times, back side printing … 

Sử dụng hệ thống điều khiển tự động tân tiến, hết giấy là tự động dừng máy, đếm sản phẩm đến số đã cài 
đặt là tự động dừng máy, hệ thống kéo giấy Servo CNC, in hai lần, in nhiều lần, in mặt lưng… 

- Using italic design, the mechanical action during printing and cutting will be exposed in a progressive 
manner, making the pressure evenly balanced, whether it is background printing with large area or small 
print. The material cut can be adjusted to the left, right, front, back, or rotate the angle. Inside the machine 
body, centralized oil supply system, ensuring high-speed operation, low noise, no wear out. 

Sử dụng thiết kế nghiêng, động tác cơ khí trong quá trình in và cắt sẽ tiếp xúc theo phương thức tiến dần 
khiến cho áp lực đạt được cân bằng đều, cho dù là in nền với diện tích lớn hay in chữ nhỏ đều rất rõ nét, 
có thể điều chỉnh cắt nguyên liệu sang trái, phải, trước, sau hoặc xoay góc. Bên trong thân máy tập trung 
hệ thống cấp dầu, đảm bảo khi vận hành tốc độ cao thì tạp âm nhỏ, không bị hao mòn. 

II. MAIN SPECIFICATIONS 

Item/ Mục XQ-L210C XQ-L260C 
Printing 2 color dimension (mm) 
Kích thước in 2 màu 

200x155 
 

250x195 

Printing 3 color dimension (mm) 
Kích thước in 3 màu 

200x100 250x126 

Printing 4 color dimension (mm) 
Kích thước in 4 màu 

200x72.5 250x92.5 

Maximum Cutting dimension (mm) 
Kích thước cắt tối đa 

200x200 250x230 

Maximum paper width (mm) 
Chiều rộng khổ giấy tối đa 

220 260 

Maximum paper length (mm) 
Chiều dài khổ giấy tối đa 

300 300 

Speed (time/hour) 
Tốc độ (lần/giờ) 

12000 10.000 

Power (V/kW) 
Nguồn điện 

220/2.2 380/3.7 

Machine Dimension (length x width x 
height) (mm) 
Kích thước máy (dài x rộng x cao) 

1950x1150x1700 2600x1350x1700 

Machine Weight (Kg) 
Trọng lượng máy  

2200 3200 

 

 

  


