
Urządzenie pakujące Autobag ® PaceSetter PS 125™- 
niezastąpiona maszyna do ręcznego pakowania  

Urządzenia pakujące Autobag ® PaceSetter PS 125™
oraz  PS  125  OneStep™  zostały  zaprojektowane  dla
odbiorców  stosujących  pakowanie  ręczne.  Maszyny
działające  z  prędkością  do  25  opakowań  na  minutę
(15 - w wersji OneStep) oferują innowacyjne rozwiązanie
inżynieryjne cechujące się uniwersalnością, jakością jak
i prostotą użytkowania.
PS 125™ posiada  niewielkie  rozmiary  550  mm x  480
mm,  a  dzięki  niskiej wadze  oraz  braku  konieczności
przyłączenia sprężonego powietrza,  jego adaptacja we
wszystkich środowiskach małej i  średniej produkcji  jest
bardzo prosta.
Maszyna wyposażona jest w ekran z łatwym w obsłudze
interfejsem,  który  w  prosty  sposób  daje  dostęp
do  konfiguracji  parametrów  działania,  zachowanych
zadań  czy  wbudowanych  funkcji  diagnostycznych.
Unikalna,  blokowana obrotnica w połączeniu  z  funkcją
AutoThred™   daje  łatwy  dostęp  do  rolki  z  workami,
umożliwiając  szybką  i  prostą  wymianę.  Torby
są  automatycznie  indeksowane,  przygotowane
do  załadowania,  a  następnie  zgrzewane  przy  użyciu
mechanizmu  Push-to-Seal™  (Naciśnij-by-Zgrzać),
standardowego  przełącznika  nożnego  lub  poprzez
automatyczną kontrolę cyklu. 

PaceSetter  PS  125  OneStep  ™  posiada  te  same
udogodnienia  co  standardowa  maszyna  PS  125,
dodatkowo  ma  wbudowaną  drukarkę   PH  412.
Wykorzystuje  ona  technologię  drukowania  następnej
torby, która jest idealna dla krótkich serii produktów oraz
sprzedaży  wysyłkowej.  PS  125  OneStep  może
drukować grafiki  o  wysokiej  rozdzielczości,  tekst oraz
kody  kreskowe  bezpośrednio  na  torbie,  co  eliminuje
potrzebę dodatkowego etykietowania. Drukarka posiada
odchylaną głowicę co pozwala na jej łatwą konserwację,
a  opcjonalne oprogramowanie AutoLabel™ upraszcza
proces tworzenia etykiet.
PaceSetter  PS  125™  oraz  PS  125  OneStep™
korzystają  z  dopasowanych  do  nich,  fabrycznie
otwartych worków na rolce produkowanych przez firmę
Autobag  ®  o  maksymalnej  szerokości  265  mm
i  długości  420  mm.  W  efekcie  daje  to  proste
i ekonomiczne rozwiązanie do pakowania.
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Otwór wrzutowy do 86 mm

Wydajność do 25 opakowań/min

Wymiary worków
szerokość 50 – 265 mm
długość 100 – 430 mm
grubość 35 – 100 μm

Maksymalna waga 
produktu

1.1 kg

Waga urządzenia
37 kg
50 kg - OneStep

Zasilanie
110/220  VAC,  50/60  Hz,
5,0/2,7 A

OPCJE DODATKOWE

• System spłaszczania opakowania
• Prosty tunel załadowczy
• AutoLabel™-  oprogramowanie  do  tworzenia

nadruków 

Zwiększająca możliwości urządzenia, regulowana 
półka podtrzymująca produkty. 

Drukarka w wersji OneStep™ z odchylaną głowicą, 
pozwalającą na jej łatwą konserwację.

System napinania i pozycjonowania wstęgi worków.

KORZYŚCI

• Urządzenie  całkowicie  elektryczne  -
nie  wymagające  sprężonego  powietrza
do działania

• Przyjazne operatorom - łatwe w obsłudze menu
z możliwością zapisania oraz przywołania 
zadania, wbudowane narzędzie diagnostyczne 

• Drukuje grafiki, tekst, kody kreskowe, 
odchylana drukarka ułatwiająca konserwację 

• Kompaktowe rozmiary
• Półka podtrzymująca produkty z regulacją 

wysokości
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