Informacja o produkcie
GLM-Ievo
Więcej informacji

GLM-Ievo... Nowy standard w znakowaniu i etykietowaniu cen. „Wielka Trójka”:
wydajność, Plug-In™ Label oraz Quality-Check-Inside (100% kontrola jakości do
redukcji zwrotów produktów) - czyli wyjątkowe korzyści dla klienta, które w pełni
sprostają wszystkim nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom klienta.

Wysoka wydajność,
szeroka paleta
rozwiązań oraz
wariantów aplikacji

Opis produktu
Inteligentna linia etykietująca GLM-Ievo, która została zaprojektowana z myślą o
ważeniu oraz etykietowaniu towarów paczkowanych, jest dostępna w wielu wariantach.
Dzięki modułowej konstrukcji, urządzenie można optymalnie dopasować do produktów
oraz żądanej wydajności w przemyśle spożywczym. Modułowy system oraz wydajność
do 200 opakowań na minutę sprawiają, że dla GLM-Ievo nie ma żadnych ograniczeń a
tym samym wszystkie obecne i przyszłe żądania klientów zostaną w pełni zaspokojone.
Urządzenie wyróżnia się nie tylko elastycznością, lecz także solidnością oraz designem,
który znacznie ułatwia użytkownikom proces czyszczenia. Obsługa urządzenia została
znacznie uproszczona, a ilość błędów w procesie pakowania zredukowana dzięki
wizualnej kontroli jakości oraz automatycznej aktywacji danych procesowych za
pomocą nowej funkcji „Plug-In™ Label”.
GLM-Ievo 200 1T1B

Cechy szczególne
- Wydajność do 200 opakowań na minutę
- Kontrola do 6 głowic etykietujących
- Funkcja oszczędności taśmy termotransferowej
- 100% kompatybilny UNICODE
- Funkcja Plug-In™ Label [Automatyzacja na najwyższym poziomie to założenie

Wydajność do 200 opakowań na minutę

rolki etykiety oraz automatyczne rozpoczęcie pracy. Dzięki funkcji Plug-In™ Label
(rolka etykiet z kodem Datamatrix na tylnej stronie) pozwala na automatyczną
weryfikację etykiety względnie przeprowadzenie konfiguracji urządzenia.]
- Quality-Check-Inside (wizualna kontrola opakowań oraz etykiet)
- Wydruk oraz opracowanie wszystkich dostępnych kodów kreskowych jedno- i
dwuwymiarowych, między innymi Datamatrix oraz kody QR
- E-service/Serwis zdalny

Funkcja Plug-In™ Label

Opcje:
- Opcja druku termotransferowego
- Drukarka Eco Motion
- Aplikatory: nadmuchowy, stemplujący, rotacyjny oraz C-Wrap
- System separujący
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