Apresentação do Autobag® 850S™ Mail Order Fulfillment System–
O sistema com tecnologia mais avançada para embalagens de
atendimento de pedidos pelo correio

Mercados
atendidos

A nova embaladora Autobag® 850S™ tem design exclusivo para fornecer produtividade aprimorada
para embalagens em aplicações de atendimento de pedidos pelo correio. Com capacidade para
bolsas com até 550 mm de largura, este sistema apresenta uma tecnologia de abertura de bolsas
revolucionária, que imobiliza com segurança a bolsa aberta. Isso cria uma abertura grande e quadrada
(até 275 x 275 mm), que permite o carregamento fácil de pedidos com uma ou várias linhas.

•A
 tendimento de pedidos
pelo correio com uma
ou várias linhas

A impressão na bolsa seguinte é obtida com uma imprinter de transferência térmica avançada,
posicionada diretamente sobre a bolsa seguinte que será carregada. Isso garante precisão
e eficiência em aplicações de fulfillment que requerem trocas frequentes de produtos e etiquetas,
e impede o enfileiramento de produtos.

• Vestuário

A engenharia de última geração resultou em um sistema inerentemente seguro. A Autobag 850S
elimina a necessidade de grades de proteção pesadas ou dispositivos para operação segura.
Esse acesso não obstruído resulta em carga ergonômica e aumenta a produtividade do operador.

• Calçados

• Atendimento de receitas
médicas pelo correio

• Acessórios de moda
• Artigos esportivos

Quando usada com as legítimas bolsas em rolo pré-abertas Autobag, a Autobag 850S é uma revolução
em embalagens para fulfillment de pedidos de alta qualidade, confiáveis e flexíveis, apoiadas pela
engenharia e rede de serviços em campo mais abrangentes do setor.

A impressão na
bolsa seguinte evita
enfileiramento de
produtos e reduz
desperdícios

Passagem
programável para
até 275 mm para
flexibilidade máxima

Encadeamento simples
de bolsas para troca
fácil, a fim de manter
o ritmo das linhas
de produção
O acesso não obstruído
minimiza as grades de
proteção, para acesso fácil
à bolsa aberta
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Características e benefícios

Acréscimos opcionais

Bolsas muito grandes
Compatível com bolsas de até 550 mm de largura para produtos
grandes e pedidos com várias linhas

• E
 steira para retirada posterior (mecanismo opcional
de etiquetamento)

Selos de alta qualidade
Nivelador de selos coordenado, para selos sem rugas
Controle de filme contínuo
Uma unidade de controle de tensão sofisticada centraliza
e monitora a posição do filme em todo o processo de embalagem

• Esteira para retirada com saída lateral

Technical Information

Flexível
Integra-se facilmente com sistemas de outros fornecedores
Ajustável
Ajuste de altura simples e rodinhas para conforto e portabilidade
pelo operador

1105 a 1410 mm

Compacta
O footprint compacto minimiza o espaço ocupado

Tecnologia inovadora
O sistema avançado de
abertura de bolsas minimiza
o tamanho das bolsas e facilita
pedidos com várias linhas

1829 mm de comprimento x 889 mm de largura

Carga fácil
Prateleira de armazenamento
de bolsas modular, que acelera
as trocas de bolsas

Interface intuitiva
A tela de controle AutoTouch™
acessa tutoriais do operador,
sistema de ajuda, diagnósticos
integrados, recuperação
de dados e monitoramento
do desempenho. Apresenta
opções de seleção com base
em menu ou imagens

Peso

268 kg

Elétrica

110/220 VCA, 50/60 Hz, 1.800 watts
contínuos

Alimentação de ar

5 CFM/80 psi de ar limpo e seco

Passagem

Até 275 mm

Espessura das
bolsas

35 a 100 µm

Tamanho das bolsas

L 254 a 550 mm - C 254 a 900 mm

Capacidade de peso

Até 5 kg (com prateleira de carga)

Materiais correspondentes ao sistema
Serviço e suporte
Engenharia e integração personalizadas
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