PROPACK

Conheça alguns de nossos principais equipamentos.

Sistema de gestão da produção e rastreabilidade
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O terminal industrial LK200 foi
desenvolvido para atender as
necessidades da indústria de alimentos
em ter um equipamento robusto
instalado no setor de produção.

O Computador Industrial MI3300 foi
desenvolvido para atender às
necessidades da indústria de alimentos
em ter um computador robusto,
i n s t a l a d o d e n t ro d a á re a d e
processamento.

A Verificadora de Peso VP1200 foi
desenvolvida para atender às
necessidades da indústria de garantir o
peso dos produtos comercializados e
fazer o apontamento automático da
produção.

Estação de pesagem com controle de
sobrepeso, apontamento de produção e
impressão de etiquetas.
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Armazenar

CL 3500
A Classificadora de Peso CL3500 conta
com a mais alta tecnologia para atender
as exigências rigorosas das indústrias
de alimentos.

CPL 12000
A Classificadora de Peso Nórea
CPL12000 foi desenvolvida para
atender as necessidades da indústria
avícola de ter precisão de peso na
classificação de aves inteiras.

VP 9000

CA 12000

A Verificadora de Peso VP9000 foi
desenvolvida para atender às
necessidades da indústria de garantir o
peso dos produtos comercializados.

O Contador de Aves CA12000 foi
desenvolvido para atender as necessidades da indústria avícola em realizar a
contagem de aves que são penduradas
na nórea, registrando a quantidade de
aves que entram para abate no frigorífico.
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LENKE

APONTAMENTO AUTOMÁTICO LK 22
Em cada estação de apontamento é
utilizado um terminal industrial capaz
de identificar o produto, por meio de
um leitor de código de barras fixo.

O LK22–125Khz é um leitor de “tags”
de radio frequência de 125KHz. Esse
leitor da Lenke é programado para
identificar o “tag” dentro de seu campo
de leitura e enviar sua identificação para
o computador via RS–232.

SUPRIMENTOS E RIBBONS

EQUIPAMENTOS

Possuímos toda a parte de suprimentos
e ribbons para impressoras térmicas.

Possuímos toda a linha de impressoras,
coletores e antenas wireless.

Controle da produção em tempo real com garantia de peso
Medição de performance dos pontos de controle
Utiliza etiquetas de código de barras e RFID para facilitar o controle de estoque
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EXPEDIR

PROPACK
Sistema para controle de produção em tempo real com garantia de peso, rastreabilidade e etiquetas de códigos de barras com
impressão automática, garantindo o controle da fábrica no momento que a operação acontece. O sistema é projetado para a
indústria alimentícia, principalmente frigoríficos de aves, suínos, industrializados e demais industrias que se assemelham a
operação.

Embalar
Em cada estação de apontamento é
utilizado um terminal industrial para o
operador selecionar o produto. O
sistema controla o peso sobre a
balança, controlando o sobrepeso e
imprime a etiqueta. Os relatórios
mostram a produção individual por
estação de empacotamento e
operador, para medir performance. Os
dados de apontamento serão
visualizados em tempo real pelo PCP.

LENKE

Apontamento em tempo real

Te c n o l o g i a e c o n t r o l e d e t o d a
a produção nas suas mãos.

Paletizar

Expedir

A paletização pode ser automática a
medida que as caixas estão sendo

Diminui o índice de erros na entrega

montadas ou saem do túnel de

reduzindo custos, ganhando tempo de

congelamento ou manual através de

processo e fornecendo segurança.

coletores de dados móveis. O sistema

Facilita a emissão do certificado

possui as principais operações com

Etiquetar
Geração de etiquetas no padrão da
GS1, código de barras EAN-128, para
facilitar a integração na cadeia de
suprimentos. As etiquetas são
serializadas para permitir
a
rastreabilidade, de fácil customização
de acordo com a necessidade de
tamanho, layout e tipo de código de
barra, em até 6 idiomas. O sistema
suporta as principais impressoras e
etiquetadoras disponíveis no mercado.

paletes: reimpressão de etiquetas,
movimentação de itens, abertura e
fechamento de paletes.

Controle de pedidos

Armazenar

sanitário e integração de dados com
sistemas de terceiros.

Controla o endereçamento e
movimentações dos paletes, vida útil
dos produtos e as principais
movimentações com o mesmo. O
controle de endereçamento e da vida útil
dos produtos evita perda de estoque,
agiliza a expedição e facilita também a
emissão do certificado sanitário pela
inspeção federal.

Controle de validade
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