
Capacidade de impressão em velocidade de até 
30,4 cm (12 pol.) por segundo, o que equivale a 80 sacos
por minuto em linha. Este sistema de impressão térmica
programável foi criado para atender aos requisitos de
impressão mais recentes específicos do setor. O sistema
PI 412c é de fácil uso, com operação confiável e flexível
para proporcionar o máximo de tempo de funcionamento
e produtividade no empacotamento. 

Quando utilizado em conjunto com o sistema de
ensacamento Autobag® AB 180™, os códigos de barra
para identificação do produto, texto e gráficos podem ser
facilmente aplicados às embalagens em linha, e podem
ser indexados para carregamento e lacre em uma simples
operação Print-n-Pack™ (impressão e empacotamento).
Os rótulos podem ser mudados em instantes, bastando
acessar os designs de rótulo pré-armazenados ou por
meio do download de bancos de dados em conexão 
com um PC.

Utilizando o que há de mais recente em tecnologia, o
Autobag PI 412c tem capacidade para impressão de
virtualmente todos os códigos de barra existentes hoje em
dia, incluindo os em 2D e UPS MaxiCode.

• Instalação rápida, fácil operação, confiável e veloz

• Impressão de alta resolução para nitidez 
e alto impacto

• Dispensa operação separada de rotulagem

• Maiores velocidades de impressão de até
30,4 cm (12 pol.) por segundo, com
cabeça de impressão de 203 dpi e de até
20,3 cm (8 pol.) por segundo com
cabeça de impressão de 300 dpi

• 8 megabytes de memória para
armazenamento de rótulos e fontes

• Sistemas Autobag Print-n-Pack criados para
servirem de interface com o software AutoLabel™

ou o software existente do cliente, para
flexibilidade máxima

• Compatível com mais de 40 códigos de barra,
incluindo códigos em 2D e fontes True-type.

Autobag® PI 412c™ —
Resolução de alta qualidade na 
impressão em linha para máxima
produtividade no empacotamento.

Benefícios para o usuário



82 a 115 cm
(32 a 45 pol.)

• Peças automotivas e eletrodomésticos
• Hardware e Faça você mesmo
• Produtos elétricos e eletrônicos
• Prendedores e conectores
• Encanamento e calefação
• Hobby e artesanato
• Joias e novidades
• Cosméticos e beleza
• Produtos descartáveis para a saúde

O design articulado da 
PI 412c torna muito fácil o
acesso à cabeça de 
impressão para limpeza e
manutenção preventiva.

Controle Festoon, uma
característica exclusiva da 
PI 412c, possibilita o trabalho
contínuo da impressora,
independente da ensacadora,
garantindo velocidade e 
registro de impressão.

Peso: 142 kg (314 lb) com AB 180
18,6 kg (41 lb) independente

Eletricidade: 110/220 V CA intercambiável (50/60 Hz)
Dimensões:

Entrada de ar: 5 CFM/5,5 bar (80 psi) de ar limpo e seco
Tamanhos de sacos: L 5,1 a 27,9 cm (2 a 11 pol) 

C 6,3 a 55,9 cm (2,5 a 22 pol)
Tamanho do rótulo: Até 10 cm (4 pol.) de largura por

50,8 cm (20 pol.) de comprimento

Especificações
mecânicas

86 cm (34 pol.) 77 cm (30 pol) 140 cm (55 pol)

Fácil desde seu design, basta
destravar a impressora e
deslizar o módulo para a
esquerda ou direita para
posicionar corretamente a
impressão no saco.

Automated Packaging Systems Inc.
10175 Philipp Parkway  
Streetsboro, Ohio 44241
Tel: 1-330-528-2242
Fax: 1-330-342-2400

m a t e r i a l s s e r v i c em a c h i n e s

s y s t e m s a d v a n t a g e

• Velocidades de impressão:
— 30,4 cm (12 pol.) por segundo com cabeça 

de impressão de 203 dpi
— 20,3 cm (8 pol.) or segundo com cabeça de 

impressão de 300 pdi
• Conectividade universal com portas seriais 

e paralelas para maior flexibilidade na
comunicação com o software e bancos 
de dados

• Memória de bordo de 8 megabytes armazena
dados do trabalho para recall posterior

• Controle Festoon independente possibilita que 
a impressora trabalhe separadamente do
ensacador, proporcionando velocidades mais
altas e controle de registro, o que garante o
posicionamento para precisão da impressão 
em linha de cerca de 0,15 cm (0,0625 pol.)

• Controle do registro de destino permite 
ajustes precisos de impressão durante o 
funcionamento da impressora

• Recurso de economia da fita avança a fita de
impressão somente durante o processo de
impressão, reduzindo o desperdício 

• Códigos de barras residentes: Code 39, 
UPC-A, UPC-E, Code 128-A, B, C, Interleaved
2 of 5, EAN-8 & 13, Codabar, UPC 2 & 5 digit
addendums, HIBC, Code 93, Postnet, 
PDF 417, USD 8, Datamatrix, QR Code, 
Aztec, Plessy, Telepen, Micro PDF 417, 
UPS MaxiCode, FIM, TLC 39

• Software AutoLabel
• Kit independente para criação de rótulos
• Conexões Ethernet, Twinax/Coax
• Ferramenta de alinhamento das cabeças 

de impressão
• Kits de peças de reposição

Especificações técnicas (com AB 180) 

Slots de expansão
Projetados para
facilidade de troca das
placas e capacidade 
de expansão da
conectividade via USB,
Ethernet e AS-400, bem
como de expansão das
fontes e idiomas.

Aplicações típicas

O empacotamento integrado em
linha ié feito através da combinação
dos sistemas de ensacamento 
PI 412c e AB 180 com equipamento
auxiliar. A Autobag produz uma linha
completa de equipamentos de
alimentação
e impressão.

Opções

Características padrão

Visite-nos no
www.autobag.com.br
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