
PACKING 
ON
DEMAND

Sprzedaż i serwis techniczny dla Austrii, 
Czech, Niemiec, Polski i Słowacji:        
Digital Consult Integral AG
Untermüli 11
CH-6300 Zug
info@digi-ci.com 
T: +41 91 600 00 15
www.digi-ci.com

Producen: 
Bala Makina Ltd. 
Süleymaniye Mh. Altıeylül Cd. No: 44 
16400 İnegöl , Bursa , Turkey
bala@balamakina.com.tr 
T: +90 224 715 4657 
www.akillipaketleme.com



BARCODE SKANER & 
DRUKARKA
System skanowania i drukowania kodów kreskuje wprow-
adzanie do programu wymiarów dla konkretnych pudełek za 
każdym razem. Wystarczy zeskanować kody kreskowe na 
produktach, a oprogramowanie automatycznie wyświetli na 
ekranie wymagany (zdefiniowany/zapisany) model pudełka i 
jego wymiary. Potrzebne opakowanie jest produkowane w jed-
nej operacji. Dodatkowo możesz wydrukować etykiety z logo 
firmy, kodem kreskowym, wymiarami pudełka dla każdego 
produkowanego pudełka.

NOWE
MASZYNA DO CIĘCIA



DUAL
FEEDING

WYPRODUKOWANE W TYM SAMYM 
CZASIE

Specjalnie zaprojektowane zespoły tnące i bigujące pozwalają użytkownikom 
na produkcję do 3 pudełek jednocześnie, a konstrukcja zespołów zapewnia 
użytkownikom szerszą gamę produkcji pudełek. Pozycjonowanie ostrzy jest 
szybkie i precyzyjne.

Dual Feeding pozwala użytkownikom 
na posiadanie dwóch różnych surow-
ców kartonowych typu z-fold o różnych 
specyfikacjach dołączonych do Intel-
pack Z-Pro w tym samym czasie. 
Produkcja odbywa się poprzez wybór 
wymaganego surowca w opro-
gramowaniu oprogramowania bez 
straty czasu i energii na zmianę surow-
ców kartonowych. materiałów.



C-BOX

C-BOX
Zaawansowane
Produkcja pudełek
Oprogramowanie

Strona główna, która jest przeznaczona do przy-
gotowania pracy, pozwala użytkownikom określić 
szczegóły, takie jak szerokość, wysokość i model 
pudełek. Użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać nowe 
pliki konkretnych pudełek, które są gotowe do produk-
cji od razu.

Użytkownicy mogą obsługiwać elastyczne produk-
cje z ponad setką modeli pudełek gotowych w opro-
gramowaniu Bala CBOX.
Ponadto, użytkownicy mogą tworzyć nowe modele 
pudełek za pomocą oprogramowania Bala Box Cre-
ator.

Wszystkie ustawienia systemowe maszyn mogą być 
automatycznie lub ręcznie regulowane na stronie 
Ustawienia, takie jak parametry ciśnienia (ręcznie), 
pozycje i kalibracja noży na osiach X i Y (automaty-
cznie).

Użytkownicy mogą sortować dzienne listy paki-
etów do produkcji na stronie Lista robocza, a także 
dodawać nowe listy pakietów do programu poprzez 
połączenie zdalne lub transfer danych USB.

Nieograniczone możliwości zapisywania opro-
gramowania pozwalają użytkownikom na dostęp 
do wszystkich zapisanych przez nich pudełek (o 
określonych wymiarach i modelach) w dowolnym 
momencie, a użytkownicy mogą je łatwo ponownie 
wprowadzić do produkcji.

Użytkownicy mogą śledzić codzienne dane produk-
cyjne na stronie raportowania i eksportować dane 
produkcyjne jako raporty. Użytkownicy są w stanie 
zobaczyć czas produkcji lub ilości każdego pudełka 
lub każdego zadania w oprogramowaniu.


