Apresentação da impressora de transferência térmica grande
AutoLabel 600™ – Impressão em linha superior e precisa para aumentar
a produtividade em aplicações de embalagens com bolsas grandes

Mercados atendidos

A impressora de transferência térmica AutoLabel 600 habilita a impressão em linha de imagens, textos e
códigos de barras diretamente em uma bolsa grande Autobag®, eliminando a necessidade de uma operação de
etiquetagem separada.

• Embalagens de Vestuário
e Acessórios

™

Esta impressora é compatível com códigos de barras lineares e 2D com uma ampla variedade de simbologias
para flexibilidade máxima em identificação de produtos, rastreamento e etiquetagem de conformidade. As
fontes residentes e disponíveis para download são ideais para códigos de lotes ou datas e outras informações
de produtos legíveis por pessoas; a impressão de imagens em alta resolução permite verificação visual e
branding também na embalagem. A AutoLabel 600 imprime etiquetas com até 102 mm de largura e 508 mm de
comprimento. O registro de impressão é garantido dentro de 1,6 mm e o Controle de Registro Alvo habilita
ajustes de precisão enquanto a impressora está em funcionamento.
A cabeça de impressão inclinável facilita a troca e a manutenção das cabeças de impressão. Um Economizador
de Fita minimiza o espaço vazio entre as etiquetas, eliminando o desperdício. A Fita de Transferência Térmica
AutoLabel correspondente ao sistema resiste a arranhões, manchas e descamações, para imprimir etiquetas de
alta qualidade, duráveis e nítidas. Essas fitas de transferência térmica ampliam a vida útil da cabeça de
impressão e são feitas especialmente para uso em bolsas de polietileno.
A AutoLabel 600 usa o software de criação de etiquetas AutoLabel Designer™, que facilita projetar e administrar
etiquetas personalizadas. A conectividade avançada com banco de dados habilita o armazenamento,
o compartilhamento e a impressão de etiquetas.

•A
 eroespacial e Defesa

• Automotivo
• Eletrônicos
• Equipamentos e Fixadores
• Saúde
• Hobbies e Artesanato
• Produtos Residenciais
• Produtos Pessoais
• Produtos para
Animais Domésticos
• Brinquedos

Quando associado ao sistema de embalagens grandes Autobag 600 para embalagens com bolsas grandes, um
sistema Print-n-Pack™ completo é obtido.

A cabeça de impressão
inclinável simplifica a
manutenção

Faz ajustes de
posicionamento precisos
enquanto a impressora
está em funcionamento

Imprime imagens em alta
resolução, textos e códigos de
barras diretamente na bolsa

As portas USB, ethernet, serial e
paralela facilitam a conexão em rede

*Visualização da impressora AutoLabel 600 com a embaladora Autobag 600
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Características e benefícios

Acréscimos opcionais

Um sistema de embalagem totalmente integrado é obtido
associando-se a impressora AutoLabel 600 com a embaladora
Autobag 600, em combinação com balanças, contadores ou
transportadoras Autobag ou de terceiros

• Software de criação de etiquetas AutoLabel Designer

Múltiplas resoluções de cabeça
de impressão disponíveis
• Cabeça de impressão de 203 dpi
capaz de velocidades de até
203 mm por segundo

Informações técnicas (com Autobag 600)

• C
 abeça de impressão de 406 dpi
capaz de velocidades de até
203 mm por segundo
Códigos de barras lineares residentes
Código 3 de 9, UPC-A, UPC-E, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Std 2
de 5, Código 11, Código 93, Código 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar,
Plessey, UPC com adendos de 2 e 5 dígitos, Postnet, UCC/EAN Código
128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State

• Kit de peças sobressalentes

942 a 1196 mm

• C
 abeça de impressão de 300 dpi
capaz de velocidades de até
203 mm por segundo

• Ferramenta de alinhamento da cabeça de impressão

Simbologias de códigos de barras 2D residentes
MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k,
Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar
Fitas de transferência
térmica AutoLabel
Garanta a máxima qualidade de
impressão em bolsas Autobag e
amplie a vida útil da cabeça
de impressão

1765 mm de comprimento x 1057 mm de largura (ajustável)

Peso

231 kg com Autobag 600; 27 kg separado

Elétrica

Entrada universal: 110V a 240V AC, 50/60 Hz
Consumo de energia: 1500 watts (VA) máx

Alimentação de ar

5 CFM/80 psi de ar limpo e seco

Tamanho das bolsas

L 102 a 406 mm C 127 a 660 mm

Tamanhos de etiquetas

Até 102 mm de largura;
até 508 mm de comprimento

Bolsas e fitas correspondentes ao sistema
e software de criação de etiquetas
Serviço e suporte
Engenharia e integração personalizadas
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