
Poupe dinheiro. 
O Label ID coloca, automaticamente, 
até 18 etiquetas por minuto, utilizando 
etiquetas adesivas comuns e de baixo 
custo. Elimina-se assim a despesa 
associada ao desenho no plotter e à 
respectiva mão de obra.

Minimize os Enganos. 
O Label ID possui toda a informação 
de identificação das peças 
necessária para eliminar erros na 
separação das peças cortadas.  
Esta informação está contida nas 
instruções do sistema CAD, 
eliminando os erros potenciais de 
uma operação manual. As etiquetas 
permanecem afixadas às peças 
cortadas quando estas transitam  
para a costura, minimizando erros no 
processo de montagem.

Maximize o Rendimento  
do Corte Automático. 
Uma vez que a etiquetagem ocorre 
durante o estendimento, e não durante 
o corte, o Label ID elimina quaisquer 
estrangulamentos potenciais no corte 
automático, optimizando a eficiência 
da sala de corte. 
 
Aproveite a Extrema Flexibilidade . 
O Label ID proporciona ao operador, 
em operações de estendimento folha 
a folha ou face a face, a opção de 
etiquetar a folha superior do colchão, 
folhas intermédias nos colchões de 
várias cores, ou o papel subjacente.

Componentes do Sistema. 
Suporta os seguintes Estendedores 
• GERBERspreader™ XLs 50 e XLs 125 
• 180cm, 200cm, 220cm de largura 
• Limitado a estendedores com operador do lado esquerdo

Impressora 
• Dimensões da etiqueta: 2.5 X 5.0 cm 
• Matricial térmica: 8 dots/mm (200 dpi) 
• Rotação da etiqueta em incrementos de 1.2° 
• Aplicação pode ir até 18 etiquetas por minuto 
• Utiliza etiquetas comuns fornecidas pela Gerber ou outros  
 fornecedores credenciados 
 
Software incluído 
• Software do Label ID  
• Software Cut Ticket Workflow

Especificações:
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Optimize-se.
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Potencialidades do Sistema. 
Modos de Etiquetagem 
• Na folha superior do colchão 
• Em uma ou mais folhas intermédias do colchão 
• Em cada folha do colchão 
• No papel subjacente 
• Suporta estendimento cara a cara ou estendimento folha a folha  
 num só sentido

Tipos de Etiqueta 
• Etiqueta de origem – informação de ponto de início e dados de corte 
• Etiqueta de peça – informação definida pelo operador 
• Etiqueta de fim de marcada – alvo final e comprimento de marcada 
• Etiqueta de ordem de corte – informação do material e da ordem de corte

Funcionalidades do Software. 
Software Gerber Cut Ticket (Ordem de Corte) 
• Melhora a funcionalidade do estendedor XLs automatizando a programação  
 dos trabalhos a realizar 
 o Faz a Interface entre dados da etiqueta e o Software do Label ID  
 o Define comprimento do estendimento baseado na informação contida na  
  Ordem de Corte (Cut Ticket) 
 o Define o número de folhas do estendimento 
 o Importa do AccuMark® os pontos de sobreposição de tecido quando  
  ocorrem mudanças de rolo  
• Etiqueta o colchão com a informação de corte para esta ser lida pelo leitor de  
 código de barras do corte automático Paragon®

Software do Label ID 
• Imprime a informação da Ordem de Corte Gerber (Gerber Cut Ticket) 
 o Dados da marcada: Nome, Número da Ordem, Descrição da Ordem,  
  Comprimento, Largura 
 o Dados da Peça: Nome, Descrição, Categoria, Tamanho, Identificação do  
  Lote, Nome do Modelo, Número de Sequencia Esquerdo ou Direito 
 o Informação adicional disponível: Nome do Ficheiro, Hora e Data  
• Disponibiliza várias opções de formatação 
 o Atributos de texto: negrito, altura 16 ou 24 dot, dupla altura ou largura,  
  texto gráfico, sublinhado e impressão em negativo 
 o Tamanho do texto 16 - 7 linhas por etiqueta, max 30  
  caracteres alfanuméricos  
 o Tamanho do texto 24 - 6 linhas por etiqueta, max 21  
  caracteres alfanuméricos  
 o Nome da Marcada limitado a 11 caracteres (Nome da Ordem  
  de Corte - Cut Ticket) 
• Formatos de código de barras: CODE 39, Interleaved 2 of 5,  
 Codabar e outros 
• Permite controlar a rotação e localização da etiqueta nas peças cortadas
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