
APL 8000 Series, sistema de impressão 
e aplicação de etiquetas em tempo real. 
Projetados e fabricados para atender aos 
padrões de identificação e aplicação GS1-128 
e GS1 internacional de    recomendação para 
etiquetagem de pallets. Executa a impressão e 
aplicação de etiquetas de forma automática e  
precisa, em 1, 2 e até 3 lados do pallet,  tornando-
se assim uma ferramenta de alta eficiência. Sua 
flexibilidade permite que ele se adapte facilmente 
a aplicações de alta velocidade e aos ambientes 
industriais mais hostis. 

O APL 8000 Series é compatível com todos 
os motores OEM, do mercado de impressão. 

Controlado por um PLC, as APL 8000 

Series são facilmente adaptáveis para linhas 
de produção e palletização, usando sinais de 
sincronização e alarmes luminosos.

   

A excelente integração do equipamento APL 

8000 Series tem conexão fácil com qualquer 
sistema de informação ou de automação via 
software UBS Print Server que permite a gestão 
e o controle de dados de conexão com qualquer 
ERP, MES, WMS ou sistema DBMS. 

“Sistema de etiquetagem de 
pallets em 1, 2 ou 3 lados em 
tempo real.”
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Configuração de 1, 2 ou 3 etiquetas por pallet.

PLC, interface para um controle eficaz da sequência 
de etiquetas.

Tela HMI 5,7”.

Smart Tamp Pad – Almofada de aplicação inteligente.

Sensor de presença de etiqueta.
Detector de etiqueta aplicada. 
Compatível com superfícies irregulares.

Leitor/Verificador de códigos de barras (opcional).

Conectividade ERP, MES, WMS, DBMS, Etc.

Identificador GS1-128, recomendado pela GS1 
internacional para etiquetagem de pallets.

Velocidade de até 200 pallets/hora em dois lados do 
pallet.

Processador de dados de alta velocidade para 
funcionamento autônomo e grande capacidade de 
armazenamento de dados.
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Características Técnicas
MÓDULO DE IMPRESSÃO ZEBRA, SATO, HONEYWELL...

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO De  203  até 300 dpi

TAMANHO DA  ETIQUETA Tamanho máximo: até  300 mm /  11.8”

RIBBON
Largura máxima: 600 m / 1.968 ft 
(de acordo com o motor de impressão)

INTERFACE RS232, USB, Ethernet, Wireless (opcional)

TELA Touch Screen 5,7”

ALIMENTAÇÃO 110 / 240 VAC, 50 / 60 Hz

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
De 4°C / 39.2 F até 45°C / 113 F
De 4°C / 39.2 F até 70 °C / 158 F (Opcional sistema de resfriamento)

UMIDADE De 20 - 85% sem condensação

Modelos

APL8100

1 Etiqueta

10 pallets/ min

APL8200

2 Etiquetas

3 pallets/ min

APL8300

3 Etiquetas

2 pallets/ min

Devido nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
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www.ubscode.com.br 55 (11) 2709 - 8640       
55 (11) 2709 - 8643
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APL 8000 Series 
Sistemas Print & Apply 
Ideal para etiquetagem
de pallets em 1, 2 ou 3 lados


