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Nieuw Doos—totaal etikettering via de Delford
Eenvoudig en exact het totaal van de verpakkingen
op een etiket printen is nu met het IFS doos-label
systeem zeer eenvoudig geworden.
Via het basis touch scherm van de 9000 stelt men het
gewenste doos aantal (stuks of minimum kg) in plus
het gewenste etiket. Bij het bereiken van dit aantal
volgt automatisch het gewenste totaal etiket.
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Tevens genereert het systeem ook nog een weeglijst
per artikel per dag.
De Delford 9500 zwaar gewicht weger
De Nieuwe IFS 9500 is een dynamische zwaargewichtweger.
Voor uw :
Dozen / Kratten / Gevacumeerde technische delen /
Hele kazen en dergelijke.

Met een ijkwaardig weegbereik tot wel 40 kg en een snelheid
van 40 verpakkingen per minuut een echte winnaar.

Prettige Feestdagen en
een gezond,voorspoedig
en succesvol 2012
gewenst namens het
gehele IFS team.

Standaard kan het systeem gecompleteerd worden met printers,
voor het etiketteren van onderkant, zijkant en/of bovenzijden.
Gehele unit is IP65 beschermd (uitzondering voor de printers).
Systeem is integreerbaar met de meeste ERP systemen.
Onderaan de nieuwsbrief staat de link naar de videopresentatie.
Seagull Appetit kiest voor IFS/Delford
Seagull Appetit is de leverancier van gerookte vis
producten.
Tot zeer grote tevredenheid heeft men de nieuwste
Delford 9000 in gebruik.
Degelijkheid en eenvoud.
Met name het ontwerpen van etiketten, met labelachtergrond, is zeer eenvoudig geworden.
De Delford 9000 is eenvoudig in hun ICT systeem
opgenomen, alle gewichten worden direct hierin
geregistreerd.

EU wil 2 houdbaarheidsdata op verpakkingen
IFS reeds voorbereid op deze wetswijziging
Het Europees Parlement wil dat er op foodverpakkingen zowel een
“te-gebruiken-tot” als een
“te-verkopen-tot” datum komt.
Zoals u gewend bent van ons etiketteer systeem, is
dit reeds voorzien in de Delford systemen (8000
en 9000) tot wel 4 variabele datumvelden per
etiket.
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