
APLEX4 - automatyczne rozwiązanie do etykietowania

APLEX4
APLIKATOR  
E T Y K I E T

 • Rozwiązanie pozwalające na łatwą migrację z procesu 
ręcznego etykietowania do systemu zautomatyzowanego. 

 • APLEX4 to system etykietowania pracujący w oparciu  
o przemysłowe drukarki etykiet Toshiba, zapewniający wysoką 
wydajność oraz jakość przemysłowego druku etykiet.

 • Niskokosztowe rozwiązanie pozwalające na 
automatyzację procesu wydruku i aplikacji etykiety.

 • Rozwiązanie APLEX4 jest idealne, jeśli potrzeba do 1800 
etykiet i ich aplikacji na godzinę. Nie trzeba inwestować 
w dużo droższe i wydajniejsze rozwiązania.

 • APLEX4 to możliwość zmniejszenia nakładów 
inwestycyjnych nawet o 50%.

 • Imponujące rozwiązanie, które pomimo prostoty 
pozwala na pracę w reżimie 24/7, zarówno w trybie 
ręcznej aplikacji etykiet jak i w pełni automatycznej.

 • Popularne materiały eksploatacyjne, standardowe 
części oraz standardowe aplikacje to uproszczenie 
procesów drukowania i obsługi rozwiązania. 

 • Zakup drukarki Toshiba serii B-EX to gwarancja 
możliwości rozbudowy rozwiązania do systemu 
zautomatyzowanego etykietowania bez konieczności 
zakupu nowego urządzenia drukującego. 

 • Drukarka B-EX4T1 jest także gotowa do pracy w technologii 
RFID, pozwalając na odczyt i/ lub zapis tagów RFID.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW 
ETYKIETOWANIA UPROSZCZONE ZARZĄDZANIE

REDUKCJA KOSZTÓW
BEZPIECZNA INWESTYCJA



APLEX4

 • Standardowe, łatwo dostępne komponenty 
rozwiązania oraz solidność konstrukcji to prostota 
obsługi oraz brak awarii i przestojów.

 • Automatyczny proces etykietowania do 1800 etykiet na godzinę.
 • Wysoka prędkość druku (300 mm/sek.) w połączeniu 
z wydajnymi materiałami eksploatacyjnymi (800 m), 
systemem oszczędzania taśmy i wysoką trwałością głowicy 
drukującej (100 km) to gwarancja wydajności i sukcesu.

 • Brak wymogów specjalnych lub dodatkowych aplikacji. 
Rozwiązanie APLEX4 pracuje ze standardowym dla 
urządzeń serii Toshiba B-EX oprogramowaniem.

 • Rozwiązanie APLEX4 zostało wyposażone w czujniki obecności 
obiektu, np. ręki w obszarze działania ramienia aplikującego 
etykiety oraz automatyczny system zatrzymania.

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniu APLEX4 i pełnej liście kompatybilnych drukarek kodów kreskowych, prosimy o kontakt  
z Toshiba Tec Poland lub lokalnym partnerem Toshiba.

Proces etykietowania dla różnych 
rozmiarów opakowań w trybie ciągłym.

Kompaktowa i bezpieczna konstrukcja  
z łatwym dostępem dla operatora.

Wszechstronność aplikacji etykiet to możliwość ich  
naklejania poprzez kontakt mechaniczny lub pneumatycznie,  
z góry, z boku, lub pod dowolnym kątem obrotu osi aplikatora.

ŁATWA OBSŁUGA WYSOKA WYDAJNOŚĆ ORAZ 
MAKSYMALNA AUTONOMIA

WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA

BEZPIECZEŃSTWO

APLEX4 to zwiększenie wydajności przy redukcji kosztów.

APLEX4 został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie dla Toshiba Tec przez Media Gest Software Logistic S.L. Wszystkie nazwy firm i / lub produktów są znakami towarowymi 
i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i / lub krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
uprzedniego powiadomienia. Nieustannie staramy się dostarczać naszym partnerom materiały w najnowszej wersji. Specyfikacje niektórych modeli mogą ulec zmianie w czasie między 
produkcją a wydaniem tego dokumentu. 

Copyright © 2019 TOSHIBA TEC POLAND S.A.


