
Novas embaladoras de mesa Autobag® PaceSetter PS 125™ – 
A última palavra em sistemas para embalagens com carga manual
As embaladoras de mesa Autobag® PaceSetter PS 125™ e PS 125 OneStep™ foram projetadas 
especificamente para trazer simplicidade, versatilidade, qualidade e valor para as aplicações de embalagens 
com carga manual. 

Operando a velocidades de até 25 bolsas por minuto (15 BPM na versão OneStep), os sistemas para 
embalagens PS 125 oferecem engenharia inovadora em um design simples de mesa. A PS 125 tem footprint 
pequeno (559 mm x 483 mm) e pesa apenas 37 kg. O design silencioso e totalmente elétrico não requer ar 
comprimido, o que torna a unidade altamente adaptável em qualquer ambiente de produção de volume  
baixo a médio.

A PS 125 é fácil de operar, com um visor simples que habilita acesso fácil a parâmetros operacionais, 
configuração de trabalho, armazenamento de trabalho e diagnósticos do sistema embarcados. A plataforma 
giratória bloqueável exclusiva combina-se com o recurso AutoThread™ para fornecer manuseio e troca 
ergonômicos de bolsas Autobag em um rolo. As bolsas são indexadas automaticamente, carregadas 
manualmente e depois seladas usando a função Push-to-Seal™, um pedal padrão, ou com controle  
de ciclo automático.

A PaceSetter PS 125 OneStep™ inclui as mesmas conveniências da PS 125 padrão, com o acréscimo de uma 
impressora PH 412 integrada. Com tecnologia de impressão de bolsas ordenadas, ideal para execuções 
curtas e fulfillment de pedidos, a PS 125 OneStep tem capacidade para imprimir imagens em alta resolução, 
textos e códigos de barras diretamente na bolsa, eliminando a necessidade de operação de etiquetamento 
separada. A cabeça de impressão inclina-se para trás para manutenção fácil e o software de design de 
etiquetas AutoLabel™ opcional simplifica a criação de etiquetas.

Usando bolsas em rolo pré-abertas com correspondência ao sistema Autobag em tamanhos de até 267 mm 
de largura e 432 mm de comprimento, as PaceSetter PS 125 e PS 125 OneStep oferecem uma solução para 
embalagens simplificada e com eficácia de custos.

Mercados 
atendidos

•  Aeroespacial e Defesa

• Embalagens de Vestuário 
e Acessórios

• Automotivo

• Eletrônicos

• Alimentos

• Equipamentos e Fixadores

• Saúde

• Hobbies e Artesanato

• Produtos Residenciais

• Pedidos pelo Correio 
e Entregas de Farmácias

• Produtos Pessoais

• Produtos para Animais 
Domésticos

• Brinquedos

A área para carga aberta  
e a barra de selagem controlada 
maximizam a flexibilidade para 
carga e a segurança do operador

Armazena trabalhos para repetição 
posterior usando controles fáceis 
de usar pelo operador

A plataforma giratória bloqueável e o recurso 
AutoThread™ facilitam o acesso às bolsas  
e as trocas 

O recurso de impressão de 
bolsas ordenadas garante 
maior precisão e elimina  
o enfileiramento de 
produtos em aplicações  
de fulfillment de pedidos*
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*Apenas na versão PS 125 OneStep



Acréscimos opcionais
• Deflatores de bolsas

• Funis simples

• AutoLabel™ Designer Software*

Características e benefícios
Sistema totalmente elétrico
Sem necessidade de ar comprimido para operar

Fácil de usar pelo operador
Estrutura de menus com navegação simples, inclui armazenamento 
de trabalhos para repetição, e diagnósticos integrados para maximizar 
a produtividade e o tempo de funcionamento

Capacidades de impressão
Imprime imagens em alta resolução, textos e códigos de barras 
diretamente na bolsa*; cabeça de impressão que se inclina para trás 
para manutenção fácil

Compacta
O design compacto é ideal para operações de embalagens com  
volume baixo a médio

Suporte para bolsas
Prateleira com suporte para 
bolsas multiposicionável  
para flexibilidade

Manutenção fácil
A impressora com inclinação 
para trás* habilita manutenção 
rápida e fácil e tem 
correspondência ao sistema 
para a mais alta qualidade de 
impressão usando a AutoLabel™ 
Thermal Transfer Ribbon

Controle de filme
Montagem com compensador 
para controle positivo da rede 
de bolsas, com posicionamento 
preciso para impressão em linha*, 
carga e selagem

Informações técnicas
PS 125 PS 125 OneStep

483 mm de comprimento 
x 559 mm de largura

483 mm de comprimento 
x 559 mm de largura
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*Apenas na versão PS 125 OneStep

Bolsas correspondentes ao sistema

Serviço e suporte

Engenharia e integração personalizadas

PS 125

Peso 37 kg

Elétrica 110/220 VCA; 50/60 Hz; 5,0/2,7 Amps

Passagem Até 86 mm

Espessura das bolsas 25 – 102 μm

Tamanho das bolsas 51 mm a 267 mm C 102 mm – 432 mm

PS 125 OneStep

Peso 50 kg

Elétrica 110/220 VCA; 50/60 Hz; 5,0/2,7 Amps

Passagem Até 86 mm

Espessura das bolsas 25 - 102 μm

Tamanho das bolsas 51 mm a 267 mm C 102 mm – 432 mm
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