Autobag® PS 125™ tabletop verpakkingsmachines Het neusje van de zalm onder de verpakkingssystemen
voor handmatig vullen

Typische
toepassingen

De Autobag® PS 125™ en PS 125 OneStep™ tabletop verpakkingsmachines zijn speciaal ontworpen om verpakkingstoepassingen voor handmatig vullen eenvoudig en veelzijdig te maken en zo te zorgen voor kwaliteit en waarde.
De PS 125 verpakkingssystemen werken aan snelheden tot 25 zakken per minuut (15 ZPM OneStep-versie) en
bieden vernieuwende technieken in een eenvoudig tafelmodel. De PS 125 heeft een kleine grondoppervlakte van
560 x 480 mm en weegt amper 37 kg. Het geluidloze en volledig elektrische ontwerp vereist geen perslucht om te
werken, zodat de machine zeer geschikt is voor elke kleine en middelgrote productieomgeving.
De PS 125 is simpel in gebruik en het gebruiksvriendelijke display maakt de toegang tot de bediening, zoals het
opstellen en bewaren van jobs, en de ingebouwde diagnostiek erg makkelijk. De unieke vergrendelbare draaitafel
kan gebruikt worden met de AutoThread™-functie voor een ergonomische bediening en omschakeling van Autobag
zakken-op-rol. De zakken worden automatisch geïndexeerd, handmatig gevuld en vervolgens dichtgemaakt met de
Push-to-Seal™-functie, via een standaard voetpedaal of volautomatisch.
De PS 125 OneStep™ heeft dezelfde voordelen als de standaard PS 125 met bijkomend een ingebouwde
PH 412 printer. De PS 125 OneStep is uitgerust met de “next-bag-out” printtechnologie die uiterst geschikt is
om korte opdrachten uit te voeren en voor ‘order fulfillment’. Grafische afbeeldingen, tekst en barcodes kunnen
rechtstreeks en met een hoge resolutie worden afgedrukt op de zak. Op die manier is er geen aparte labelling
nodig. De printer beschikt over een kantelbare kop, wat een eenvoudig onderhoud mogelijk maakt. Met de
optionele AutoLabel™-software wordt het ontwerpen van labels gemakkelijker dan ooit tevoren.
De 125 and PS 125 OneStep maken gebruik van de speciaal ontworpen Autobag voorgeopende zakken-op-rol,
verkrijgbaar in maten tot 260 mm breed en 430 mm lang en bieden zo een eenvoudige en kostenefficiënte
verpakkingsoplossing.

• Ruimtevaart en defensie
• Automobielindustrie
• Elektronica
• Voeding
• IJzerwaren &
bevestigingsmiddelen
• Gezondheidszorg
• Hobby & vakman
• Huishoudproducten
• Postorderverwerking
• Cosmetica
• Producten voor
huisdieren
• Sanitaire onderdelen

De functie voor het
bedrukken van de volgende
zak zorgt voor meer
nauwkeurigheid en
voorkomt productwachtrijen
in ‘order fulfillment’toepassingen*
De open laadzone en het
gecontroleerde sealen zorgen voor een
optimale laadflexibiliteit en verzekeren
de veiligheid van de gebruiker

Slaat taken op die later opgeroepen
kunnen worden met behulp van
gebruiksvriendelijke bedieningen
Met de vergrendelbare draaitafel en
AutoThreadTM kan u gemakkelijk bij de
zakken om deze te wisselen

*Alleen PS 125 OneStep-versie
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Kenmerken en voordelen

Optionele toevoegingen

Volledig elektrisch systeem
Heeft geen perslucht nodig om te werken

• Zakdeflatoren

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te navigeren menu om taken op te slaan en weer op te roepen,
en ingebouwde diagnostiek voor een maximale productiviteit en werktijd

• AutoLabel™ Designer Software*

• Eenvoudige trechters

Printmogelijkheden
Drukt afbeeldingen, tekst en barcodes met een hoge resolutie rechtstreeks
af op de zak*; kantelbare printerkop voor eenvoudig onderhoud

Technische informatie
PS 125

PS 125 OneStep

560 mm

660 mm

Compact
Compact ontwerp, ideaal voor kleine tot middelgrote verpakkingsoperaties

Filmbediening
Dancervoorziening voor positieve
bag-webbesturing biedt een
nauwkeurige positionering voor
inline printen*, vullen en sealen

Lengte 480 mm x Breedte 560 mm

Lengte 480 mm x Breedte 560 mm

PS 125
Zakondersteuning
Steunplankje met meerdere posities
voor flexibiliteit

Makkelijk onderhoud
Kantelbare printer* maakt snel en
eenvoudig onderhoud mogelijk en is
op het systeem afgestemd voor de
hoogste afdrukkwaliteit met behulp
van het echte AutoLabel™
thermische transferlint

Gewicht

37 kg

Elektriciteit

110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp

Doorgang

Tot 86 mm

Zakjesdikte

35 tot 100 µm

Zakmaten

B 55 tot 260 mm L 102 tot 430 mm

PS 125 OneStep
Gewicht

50 kg

Elektriciteit

110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp

Doorgang

Tot 86 mm

Zakjesdikte

35 tot 100 µm

Zakmaten

B 55 tot 260 mm L 102 tot 430 mm

Op het systeem afgestemde zakken
Service & ondersteuning
Maatwerk & integratie

*Alleen PS 125 OneStep-versie
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