udaFORMAXX

Systemy znakowania Offline
z KBA-Metronic:
Bezpiecznie dla procesów, wydajnie, elastycznie
Technologia udaFORMAXX Obszary zastosowania

Żadnych kompromisów

udaFORMAXX można wyposażyć w różne
systemy druku. Tym samym technologia ta
jest tak elastyczna jak żaden inny system.
Łatwa obsługa, wysoka niezawodność i
wyjątkowo atrakcyjny stosunek ceny do
jakości sprawiają, że udaFORMAXX jest
systemem znakowania Offline odpowiednim
dla wielu branż. Dodatkowo dzięki kompaktowym wymiarom udaFORMAXX wszędzie
się zmieści.

System znakowania Offline firmy KBA-Metronic udaFORMAXX wyróżnia się:

Wykroje materiału przechodzą od stosu
do stosu, są sczytywane fotooptycznie
i elektronicznie pozycjonowane. Dzięki
temu precyzyjne znakowanie jest zawsze
zapewnione.

Obszary zastosowania obejmują dane
zmienne, terminy przydatności, bieżące
numeracje, dane o cenie i pojemności, kody
kreskowe i logotypy oraz adresowanie, personalizacja i druki w niewielkim formacie.
Idealne zastosowania to:
• płaskie pudełka tekturowe
(również dna składane automatycznie)
• wykroje kartonów
• blistry
• etykiety
• arkusze indywidualne i wykroje
• torby klockowe
• karty ISO

•
•
•
•
•
•

prostymi i powtarzalnymi ustawieniami
łatwą obsługą i dużą niezawodnością
szybką zmianą formatu
funkcją Track & Trace
kompaktowymi wymiarami urządzenia
drukiem just-in-time dla małych i średnich
rozmiarów partii oraz indywidualizacją
standardowych opakowań
• możliwość łączenia ze wszystkimi
systemami znakowania (do 4 sztuk)

z KBA-Metronic GmbH
Założona w 1972 roku firma KBA-Metronic
GmbH jest średniej wielkości
przedsiębiorstwem, zatrudniającym około
300 pracowników. Od 2004 roku należy
jako spółka zależna do firmy Koenig &
Bauer AG.
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KBA-Metronic specjalizuje się w projektowaniu, konstrukcji, produkcji i wprowadzaniu na rynek urządzeń związanych z
techniką druku i znakowania.

Jako oferent kompleksowych usług firma
KBA-Metronic GmbH zna potrzeby rynku i
klientów.

Na wszelkie zapytania chętnie odpowie
nasz dział dystrybucji:

KBA-Metronic Polska Sp. z o.o.
Systemy do znakowania firmy KBA-Metronic ul. Bukowska 17a
znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
62-070 Dąbrowa / Poznań
przemysłu na całym świecie. Globalni
Tel:
+48 61 670 40 20
liderzy wszystkich branż wykorzystują z
Fax:
+48 61 670 40 20
sukcesem urządzenia typu inkjet, laserowe, E-Mail: kba@kba-metronic.pl
TIJ, do tłoczenia na gorąco, termotransferowe www.kba-metronic.pl
firmy KBA-Metronic.

Systemy znakowania Offline
Bezpiecznie dla procesów, wydajnie, elastycznie

udaFORMAXX

towary konsumpcyjne kosmetyki kody kreskowe

leki termin przydatności druki

pudełka tekturowe

Track & Trace
Znakowanie Offline
opakowania wykroje kartonowe loteria

sortowanie   żywność termin przydatności

tekstylia etykiety blistry przetwarzanie surowców na zlecenie

Uniwersalnie
i ekonomicznie
udaFORMAXX jest uniwersalnym systemem do znakowania
i opisywania pudełek tekturowych, blistrów, etykiet i
wykrojów materiału poza linią produkcyjną.
Dzięki temu systemowi będą Państwo niezależni od
dostawców i zaoszczędzą na kosztach planowania i
tworzenia zapasów opakowań specyficznych dla danego
kraju i klientów dzięki własnej produkcji just-in-time.

Niezawodnie
i szybko
Półautomatyczny system dysponuje bardzo dużymi
prędkościami oddzielania i przekonuje w codziennej
produkcji absolutną niezawodnością.
Również w celu uzupełnienia nie trzeba przerywać
przebiegu pracy – magazynek zostanie uzupełniony w
trakcie eksploatacji. Nie warto tracić cennej siły roboczej
na ręcznych stanowiskach pracy.

Bezpieczeństwo
procesów
i sukces
System bez problemu można stosować również do trudnych formatów, takich jak automatycznie składane dna.
Format można zmienić w każdej chwili bez czasochłonnych
przestawień.
Dzięki temu użytkownik pracuje z przemyślaną i
inteligentną koncepcją obsługi.

Nowatorsko
i elastycznie
Elastyczność systemu zapewnia Państwu swobodę
kreatywnego i szybkiego reagowania na rozwój rynku w
formie spontanicznych kampanii marketingowych, akcji
sezonowych, konkursów itp.
W ten sposób zabezpieczają Państwo swoją przewagę
konkurencyjną.

Pod kontrolą
i precyzyjnie
Zgodnie z życzeniem klienta udaFORMAXX można
zintegrować z drukarkami atramentowymi, laserowymi,
do tłoczenia na gorąco, termotransferowymi oraz etykieciarkami. Istnieje również możliwość połączenia z systemami
skanerów i kamer – to sprawia, że system Offline jest
niezwykle elastyczny.
Umożliwia on identyfikację Państwa produktów i za pomocą
niezawodnych rozwiązań do znakowania oraz systemów
kontroli zabezpiecza przed podrabianiem produktów.

Dostępnie
i indywidualnie
Wiodące przedsiębiorstwa ze wszystkich branż ufają nam
od ponad 40 lat. Zapraszamy Państwa do skorzystania z
naszego doświadczenia i rozwiązań dostosowanych do
potrzeb klientów.
Oferujemy Państwu doskonały serwis na miejscu, wsparcie
przy aplikacjach specjalnych oraz bogatą ofertę atrakcyjnych
usług serwisu i finansowania.
Wszystko po to, aby Klient był zadowolony!

