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Sistema de etiquetagem de
tecidos para rastreamento
em todo o processo têxtil.

Reduz os erros humanos causados por escrita manual nos tecidos
Diminui o desperdício de tecido por reduzir o tamanho da marcação
Elimina o re-trabalho causado por perda de informações nos tecidos
Elimina a mistura dos rolos de tecidos e facilita a triagem
Possibilita o controle total do estoque de tecidos
Possibilita o rastreamento do rolo de tecido por todo o processo têxtil

Norsel Textilmaschinen AG
Mais de 30 anos de experiência em
sistemas de etiquetagem de tecidos
para rastreamento em todo o
.
processo têxtil.
Norsel Textilmaschinen AG fabrica há mais de 30 anos seu sistema de etiquetagem. Esse
sistema funciona para todos os tipos de material têxtil, independente de ter sido
produzido com os naturais ou sintéticos, ou em teares circulares ou malharias.
O hardware da Norsel e seus componentes
garantem a impressão de etiquetas de alta
qualidade bem como a selagem apropriada
em qualquer tipo de malhas e tecidos.
Nossas etiquetas de alta qualidade
garantem nitidez mesmo após todos os
processos de tingimento como mercerização, tingimento em alta temperatura e
calandragem.

Com as soluções de so ware da Norsel você
poderá criar suas próprias etiquetas e
transferir várias informações para sua base
de dados. É o único so ware a criar etiquetas econômicas e que pode ser integrado a
todos os tipos de base de dados (ERP, SAP,
ORACLE, MySQL, Microso SQL).
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A matriz da Norsel está localizada na Suiça. Em 2017 a Norsel realocou seu armazém e
produção para as proximidades de Hamburgo, Alemanha.

PRENSAS TÉRMICAS

Máquina Manual de Etiquetagem Térmica
Esta singular máquina de etiquetam térmica se
ajusta ao ambiente de trabalho sem a necessidade de
apoio, somente pendurando-a acima do chão.
O HPS006 é o modelo básico e o HPS007 integra
controle de tempo e pressão para manuseio correto.

Prensa Manual de Abertura Automática

IMPRESSORAS DE ETIQUETAS

Impressora Térmica Industrial
Impressora térmica industrial com cabine de metal e
cortadores. Interfaces: USB, paralela, serial e ethernet.

Impressora Térmica de Mesa

Esta prensa térmica de mesa pode ser usada sem
nenhum fornecimento de ar comprimido.
O fechamento é manual e a abertura é automática.

Impressora térmica de mesa com cortadores.
Opera interfaces USB, paralela, serial e placa de
ethernet opcional.

Prensa Térmica Pneumática

Impressora Agulhada

Prensa térmica pneumática semi-automática, opera
em duas vias com controle eletrônico de segurança
e abertura automática cronometrada.

Impressora de etiquetas com cortadores. Opera
interfaces USB, paralela e placa de ethernet opcional.

BALANÇAS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAIS E SOFTWARES

Balança

Software para inspeção e inventário

Balança que pode ser calibrada, possui interface
RS-232, porta USB e transmissão de dados
via WIFI, alem de memória interna.

So ware para inspeção e inventário de tecidos.

Leitor de Código de Barras

Software para criação de etiquetas

Leitores com cabo, leitores de bolso com Bluetooth,
leitores Bluetooth com estação base e porta USB.
Leitura de códigos dani cados em plásticos e tecidos.

So ware e base de dados para criação de etiquetas:
1.Gerar etiquetas com códigos de barras, 2. Integrar com
bases de dados como ERP, Oracle, SAP, MySQL, MySQL,
3.Capturar dados da balança automaticamente, 4.
Rastrear os rolos de tecido desde a produção até o corte.

Para mais informações
e outros produtos
visite nosso website:
www.norsel.com
Suprimentos
Papel, rolos de etiquetas, cartuchos de tinta, tas
de impressão e material para impressão térmica.
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