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BARCODE SKENER & 
TLAČIAREŇ
Vďaka systému na snímanie a tlač čiarových kódov už nemu-
síte zakaždým zadávať rozmery konkrétnych krabíc do softvé-
ru. Môžete naskenovať čiarové kódy výrobkov a softvér auto-
maticky zobrazí požadovaný (preddefinovaný/uložený) model 
škatule a jej rozmery. Potrebné balenie sa vyrobí v rámci jed-
nej operácie. Okrem toho môžete pre každú vyrobenú škatuľu 
vytlačiť štítky s logom spoločnosti, čiarovým kódom a rozmer-
mi škatule.

CNC 
KARTÓNOVÁ KRABICA
REZACÍ STROJ



DUAL
FEEDING

2 OR 3 CARDBOARD BOXES
PRODUCED AT THE SAME TIME

Špeciálne navrhnuté rezacie a bigovacie jednotky umožňujú používateľom 
vyrábať až 3 krabice súčasne a dizajn jednotiek poskytuje používateľom 
širšiu škálu výroby krabíc. Polohovanie nožov je rýchle a presné.

Duálne podávanie umožňuje 
používateľom mať k baleniu Intelpack 
Z-Pro súčasne pripojené dve rôzne 
suroviny na z-skladanie kartónu s 
rôznymi špecifikáciami. 
Výroba prebieha výberom požadovanej 
suroviny na softvéri bez straty času a 
energie pri výmene kartónových sur-
ovín materiálov.



C-BOX

C-BOX
Pokročilé
Výroba boxov
Softvér

Hlavná stránka, ktorá je určená na prípravu práce, 
umožňuje používateľom zadať podrobnosti, ako je 
šírka, výška a model boxov. Používatelia môžu vytvárať 
a ukladať nové súbory konkrétnych krabíc, ktoré sú pri-
pravené na okamžitú výrobu.

Používatelia môžu pracovať s flexibilnými výrobkami 
s viac ako sto modelmi boxov pripravenými v softvéri 
Bala CBOX.
Okrem toho môžu používatelia vytvárať nové modely 
boxov pomocou softvéru Bala Box Creator.

Všetky systémové nastavenia strojov možno auto-
maticky alebo manuálne upraviť na stránke Nastave-
nia, napríklad parametre tlaku (manuálne), Polohy a 
kalibráciu nožov na osiach X a Y (automaticky).

Používatelia môžu triediť denné zoznamy balíkov, 
ktoré sa majú vytvoriť na stránke Pracovný zoznam, a 
pridávať nové zoznamy balíkov do programu prostred-
níctvom vzdialeného pripojenia alebo prenosu údajov 
cez USB.

Možnosť neobmedzeného ukladania softvéru 
umožňuje používateľom kedykoľvek získať prístup ku 
všetkým krabiciam (s konkrétnymi rozmermi a model-
mi), ktoré používatelia uložili, a používatelia ich môžu 
ľahko opäť prevziať do výroby.

Používatelia môžu sledovať denné údaje o výrobe 
na stránke Hlásenia a exportovať údaje o výrobe vo 
forme správ. Používatelia môžu v softvéri zobraziť čas 
výroby alebo množstvá jednotlivých krabíc alebo jed-
notlivých úloh.


