Sunnyvale destaca alta tecnologia automatizada para
embalagem, pesagem, impressão e aplicação de etiquetas na
APAS SHOW 2019
Solução Digi AW-5600CP Auto estará entre as estrelas do stand da empresa
no maior evento supermercadista da América Latina
São Paulo – A Sunnyvale está preparando uma participação de destaque na
nova edição da APAS SHOW, que acontecerá de 6 a 9 de maio, no Expo
Center Norte. No principal e maior evento do setor da América Latina, a
empresa apresentará suas mais recentes novidades e soluções de alta
tecnologia para automatização de processos.
“A Sunnyvale tem em sua essência buscar soluções inovadoras para atender a
indústria nacional. Nos últimos anos, temos percebido que o varejo tem
buscado soluções que atendam cada vez mais às demandas de seus clientes,
e, dessa forma, estaremos apresentando novas tecnologias que permitam
trabalhar com padronização, melhoria da qualidade, redução de custo e
sustentabilidade”, disse João Fortes, gerente de produtos da Sunnyvale. “Em
nossa participação na APAS SHOW, queremos solidificar a marca Sunnyvale
como fornecedora da melhor tecnologia também para o segmento, assim como
já somos referência em outros em que atuamos. Esse será nosso foco. Tratase de um grande evento, uma vitrine para o setor, e a Sunnyvale não poderia
ficar de fora. ”
Destaques
Entre os destaques do stand da Sunnyvale, localizado no Pavilhão Vermelho,
estará a Embaladora Automática compacta e integrada modelo AW-5600CP
Auto, fabricada pela Digi, Japão. O equipamento pesa, aplica o filme, imprime
e etiqueta com identificação de peso, preço por quilo, peso líquido, código de
barras 1D e 2D para ser utilizado em promocionais e rastreabilidade.
A solução da Digi é ideal para embalar itens diversos em bandejas, tais como:
produtos de açougue, frios, frutas, legumes, verduras ou até mesmo produtos
de panificação. O equipamento proporciona uma padronização da bandeja com
qualidade incomparável, agregando valor e proporcionando uma melhor
experiência de compra do consumidor no PDV.
A exclusiva interface sensível ao toque possibilita a edição, configuração e
armazenamento de todas as características do produto. O equipamento ainda
dispõe de conexão Wi-Fi para comunicação com o atual sistema da loja,
possibilitando atualizações de cargas referentes ao item.
Com uma alta produtividade, alcançando até 30 ciclos por minutos, a
embaladora proporciona otimização do tempo no processo, garantindo assim
um abastecimento mais veloz dos produtos na gôndola ou ponto de venda.
O sistema de impressão utiliza a tecnologia inovadora de etiquetas linerless
(etiquetas sem liner); com isso, é possível ter uma maior flexibilidade no
comprimento da etiqueta de acordo com a quantidade de informações a serem
impressas, desde uma tabela nutricional a uma simples impressão de data de
validade e peso. Com a tecnologia linerless, também se reduz a quantidade de
material a ser descartado, contribuindo assim com a sustentabilidade.

Soluções
Além da embaladora automática, a Sunnyvale apresentará em seu stand outras
tecnologias para o setor. Entre elas, filmes para embalagem, embaladoras a
vácuo Sunny, seladora conjugada CSE-500, aplicadores de fitilho e as
codificadoras a jato de tinta Domino, que podem ser utilizadas para impressão
de data de fabricação, validade e lote diretamente na embalagem.

