Urządzenie pakujące Autobag ® 850S™zoptymalizowana maszyna nowej generacji, która pozwala na pakowanie
w duże worki kurierskie

Urządzenie Autobag® 850S™ stanowi kompletne
rozwiązanie do pakowania przesyłek w worki kurierskie
zaprojektowane aby sprostać wymaganiom klientów.
Opakowania w postaci wstęgi worków są pobierane
z kartonu, rozdzielane i otwierane, tym samym
są przygotowane do napełnienia gotowym produktem,
a następnie zgrzewane.
Wbudowana drukarka termotransferowa pracująca
w systemie Next-bag-out daje możliwość nanoszenia
zmiennych nadruków tekstowo-graficznych wysokiej
jakości na każdym kolejnym worku, bezpośrednio przed
jego napełnieniem. Rozwiązanie to eliminuje konieczność
ręcznego etykietowania przesyłek oraz zapobiega
kolejkowaniu materiału przed zapakowaniem. Dodatkowo
takie rozwiązanie zwiększa efektywność pakowania
i eliminuje błędne adresowanie przesyłki.
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Konstrukcja urządzenia umożliwia stosowanie bardzo
dużych opakowań (szerokość worków do 550 mm).
Unikalny system ich szerokiego otwierania (275 x 275
mm) umożliwia łatwy załadunek, optymalne
wykorzystanie pojemności worka oraz wykonanie
wysokiej jakości zgrzewu bez zmarszczeń.
Zaawansowana
technologicznie
konstrukcja
urządzenia zapewnia bezpieczeństwo dla operatora
bez konieczności użycia nieporęcznych osłon, a
nieograniczony dostęp do otwartego worka powoduje,
że wypełnianie opakowań jest ergonomiczne i
wydajne.
Urządzenie Autobag® 850S™ może być stosowane
zarówno
do
pojedynczego,
indywidualnego
pakowania lub do realizacji seryjnych zamówień
wysyłkowych.

Otwór wrzutowy

do 275 mm

Wydajność

do 15 opak/min

szerokość 254 – 550 mm
Wymiary worków długość 254 – 900 mm
grubość folii 35 – 100 µm
Maksymalna
waga produktu

do 4,5 kg (opcjonalnie)

Waga urządzenia 268 kg
Zasilanie
prądowe

Uniwersalne złącze 110V-240V
VAC, 50/60 Hz, 1800 W

Zasilanie
powietrzne

5 CFM/ 80 psi

Dotykowy ekran Autotouch™ z intuicyjnym
interfejsem pozwala na dostęp do filmów
instruktażowych, pomocy, diagnostyki oraz
monitorowania wydajności.

OPCJE DODATKOWE
•
•
•

Przenośnik odbiorczy wsteczny
Przenośnik odbiorczy boczny
System obracania worka etykietą do góry

Zaawansowany
system
otwierania
torby
umożliwiający użycie mniejszego całkowicie
wypełnionego worka.

Modułowa półka na karton z workami skraca
czas wymiany opakowań.

KORZYŚCI
•
•
•
•
•
•
•
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Możliwość użycia worków do 550 mm szer.
Wbudowany system spłaszczania zgrzewu
Niespotykana jednostka kontrolująca napięcie
oraz położenie folii w całym procesie
pakowania
Zwarta konstrukcja, zajmująca mało miejsca
Łatwa regulacja wysokości urządzenia
Mechanizmy oparte na serwomotorach
Wejście Ethernet

