Voorstelling van de Autobag®
PaceSetter PS 125™ Tabletop Bagger —
Het ultieme handmatige verpakkingssysteem
De Autobag® PaceSetter PS 125™ en PS 125
OneStep™ Tabletop Baggers zijn speciaal ontworpen
om eenvoud, veelzijdigheid, kwaliteit en toegevoegde
waarde te introduceren bij handmatige
verpakkingstoepassingen.
Met een snelheid van 25 zakken per minuut
(15 zakjes/min OneStep versie) bieden de PS 125
verpakkingssystemen vernieuwende technieken in
een eenvoudig tafelmodel. De PS 125 heeft een
kleine oppervlakte van 550 mm x 480 mm en weegt
precies 37 kg. Het geluidloze en volledig elektrische
ontwerp vereist geen perslucht om te werken,
waardoor het perfect kan toegepast worden in
kleine en middelgrote productieomgevingen.
De PS 125 is simpel in gebruik en de gebruiksvriendelijke display maakt de toegang tot de bediening,
zoals het opstellen en bewaren van taken, en de ingebouwde diagnostiek, makkelijk. De unieke
zwenkvoet zorgt samen met AutoThread™ voor een ergonomisch gebruik en vlotte omschakeling naar
Autobag zakjes-op-rol. De zakjes worden automatisch geïndexeerd, handmatig gevuld en kunnen
vervolgens worden dichtgemaakt met de Push-to-Seal™ functie, via een voetpedaal of volautomatisch.
De PaceSetter PS 125 OneStep™ heeft dezelfde voordelen als de PS 125 met bijkomend een ingebouwde
PH 412 printer. De “next-bag-out” technologie is uiterst geschikt om korte opdrachten uit te voeren en voor
‘order fulfillment’, waardoor de PS 125 OneStep tekeningen, tekst en barcodes rechtstreeks en met een
hoge resolutie kan afdrukken 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 etiketten makkelijker dan ooit tevoren.
Door gebruik te maken van onze Autobag zakjes-op-rol – tot 265 mm breed en 430 mm lang –
bieden de PaceSetter PS 125 en PS 125 OneStep een eenvoudig en rendabel
verpakkingssysteem.

Voordelen van de gebruiker
• Volledig elektrisch systeem heeft geen perslucht nodig om
te werken
• Compact design is uiterst geschikt om kleinere volumes
te verpakken
• Met de vergrendelbare zwenkvoet en AutoThread kan u
makkelijk bij de zakken om deze te wisselen
• De open laadzone en het gecontroleerde sealen zorgen
voor een optimale laadflexibiliteit en verzekeren de veiligheid
van de gebruiker
• De automatische of manuele bediening geeft meer
flexibiliteit qua gebruik in productie
• Taken kunnen worden opgeslaan en later worden
opgevraagd via een gebruiksvriendelijk besturingsdisplay
• Een ingebouwde ‘troubleshooter’ helpt stapsgewijs
problemen op te lossen en zorgt voor een maximale
productiviteit
• “Next-bag-out” printeigenschap werkt veel nauwkeuriger en
vermijdt dat producten in de rij wachten bij orderverwerking*
• Kan tekeningen, tekst en barcodes rechtstreeks en met hoge
resolutie afdrukken op de zak*
• Kantelbare printerkop voor eenvoudig onderhoud*
*Uitsluitend PS 125 OneStep versie

Standaard kenmerken

Typische toepassingen

• Er zijn twee configuraties beschikbaar:
PS 125™ (zonder printer) of
PS 125 OneStep™ (met printer)
• Formaat slechts 550 mm x 480 mm, waardoor er
ruimte vrijkomt op de werktafel
• Vergrendelbare zwenkvoet voor ergonomisch gebruik
en eenvoudige toegang tot Autobag® zakjes-op-rol
aan de achterkant
• Gebruiksvriendelijke display en eenvoudige menustructuur
• Bewaart tot 10 taken in het geheugen, eenvoudig op
te roepen
• Automatisch sluiten en indexeren van de zakken,
Push-to-Seal™ of voetpedaal
• AutoThread™ om zakken eenvoudig te verwisselen
• Verplaatsbare productondersteuning, wat zorgt
voor flexibiliteit
• ‘Dancer assembly’ zorgt dat de zakjes in de juiste
positie staan om te worden bedrukt, gevuld en
gesloten
• Verscheidene poorten voor geavanceerde
printercommunicatie: USB, Serial, Parallel
en Ethernet*
• Kantelbare printkop voor eenvoudig onderhoud*

• Automobielindustrie & onderdelen
van toestellen
• IJzerwaren & doe-het-zelf
• Elektrisch & elektronisch
• Sanitair & verwarming
• Hobby & vakman
• Juwelen & mode
• Cosmetica & schoonheidsproducten
• Wegwerpproducten voor de
gezondheidszorg
• Postorderverwerking

Configuratiemogelijkheden
Gebruik de Push-to-SealTM
modus of kies voor de
gebruikelijke voetschakelaar,
waardoor de zakjes handenvrij
gesloten worden.

Mechanische
Kenmerken
De kantelbare printer* laat
een eenvoudig en snel
onderhoud toe en is speciaal
afgestemd voor de hoogste
printkwaliteit, werkt met
authentieke AutoLabel™
Thermal Transfer folie

Door het design van de
zwenkvoet krijgt U door de
machine op de voet te draaien
eenvoudig toegang tot de
zakjes aan de achterkant,
terwijl het verwisselen van
de rol vereenvoudigd wordt
door het AutoThread™ principe.

Opties
•
•
•
•

Zakontluchters
Eenvoudige trechters
AutoLabel™ designsoftware*
Basiskit met reserveonderdelen

Technische Specificaties
PS 125

PS 125 OneStep

Gewicht:
Elektriciteit:
Doorgang:
Zakdikte:
Afmetingen
van de zakken:

35 -100 micron

Gewicht:
Elektriciteit:
Doorgang:
Zakdikte:

B50mm tot 265mm L100mm tot 430mm

Afmetingen
van de zakken: B50mm tot 265mm L100mm tot 430mm

37 kg

110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp
Tot 86mm

50 kg

110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp
Tot 86mm.
35 -100 micron

Maximaal productgewicht: 1.1kg

Open laadruimte en gecontroleerd
sealen zorgen voor een optimale
laadflexibiliteit en garanderen
de veiligheid van de gebruiker
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Kenmerken, opties en technische specificaties zijn onderhevig aan veranderingen.
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Sales & Service Center Benelux
Leuvensesteenweg 542 b8a,
1930 Zaventem, België
Tel: +32 (0)2 725 31 00
Fax: +32 (0)2 725 33 62
E-mail: info@autobag.be
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