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BARCODE
SKENER / TISKÁRNA
Díky systému pro snímání a tisk čárových kódů nemusíte 
pokaždé zadávat rozměry konkrétních krabic do softwaru. 
Můžete naskenovat čárové kódy produktů a software auto-
maticky zobrazí požadovaný (předdefinovaný/uložený) model 
krabice a její rozměry. Potřebné balení se vyrobí během jediné 
operace. Kromě toho můžete pro každou vyrobenou krabici vyt-
isknout štítky s logem společnosti, čárovým kódem a rozměry 
krabice.

CNC ŘEZACÍ STROJ PRO     
KARTONOVÉ KRABICE



DUAL
FEEDING

2 NEBO 3 KARTONOVÉ KRABICE
VYRÁBĚNÉ NAJEDNOU

Speciálně navržené řezací a bigovací jednotky umožňují uživatelům vyrábět 
až 3 krabice najednou a konstrukce jednotek poskytuje uživatelům širší 
škálu možností výroby krabic. Umístění nožů je rychlé a přesné.

Duální podávání umožňuje uživatelům 
mít v zařízení Intelpack Z-Pro současně 
připojeny dvě různé suroviny pro z-fold 
karton s různými specifikacemi. 
Výroba se provádí výběrem 
požadované suroviny na softwaru bez 
ztráty času a energie při výměně kar-
tonových surovin. 
materiálů.



C-BOX

C-BOX
Pokročilé
Výroba boxů
Software

Hlavní stránka, která je určena pro přípravu práce, 
umožňuje uživatelům zadat podrobnosti, jako je 
šířka, výška a model boxů. Uživatelé mohou vytvářet 
a ukládat nové soubory konkrétních krabic, které jsou 
připraveny k okamžité výrobě.

Uživatelé mohou provozovat flexibilní výrobu s více 
než stovkou modelů krabic připravených v softwaru 
Bala CBOX.
Kromě toho mohou uživatelé vytvářet nové modely kr-
abic pomocí softwaru Bala Box Creator.

Na stránce Nastavení lze automaticky nebo ručně up-
ravit všechna systémová nastavení strojů, například 
parametry tlaku (ručně), polohy a kalibraci nožů v os-
ách X a Y (automaticky).

Uživatelé mohou třídit denní seznamy balíčků, které 
mají být vytvořeny na stránce Work List, a přidávat do 
programu nové seznamy balíčků prostřednictvím vz-
dáleného připojení nebo přenosu dat přes USB.

Neomezená možnost ukládání softwaru umožňuje 
uživatelům kdykoli přistupovat ke všem krabicím (s 
konkrétními rozměry a modely), které uživatelé uložili, 
a uživatelé je mohou snadno znovu převzít do výroby.

Uživatelé mohou sledovat denní údaje o výrobě na 
stránce Reporting a exportovat údaje o výrobě ve 
formě sestav. Uživatelé mohou v softwaru sledovat 
čas výroby nebo množství jednotlivých krabic či za-
kázek.


