
Vantagens

• Baixo investimento

• Flexibilidade e qualidade da impressão - 300 dpi

• Impressão com ribbon: econômica e limpa

• Fácil operação - Set up de 1 minuto

• Menor nível de desperdício do mercado

• Não necessita de ar comprimido

• Software middleware gratuito para integração com ERP

• Embalagens de 75 a 250 mm de largura

• Extremamente compacta - 576 x 460 x 755 mm



A ferramenta semiautomática
mais Econômica e Flexível

Ideal para lotes abaixo de 50 itens

Flex+

• Velocidade de até 1.000 embalagens por hora
(16 embalagens por minuto)

• 3 vezes mais rápido que o processo manual

• Fácil instalação - necessita de apenas
um ponto de energia 220V
• Elimina etiquetas
• Embalagens que destacam o produto
e ajudam vender

Embaladora

Processo Manual - velocidade até 300 embalagens/hora x pessoa

Processo INOBAG - velocidade até 1.000 embalagens/hora x pessoa

1. Seleção
da Embalagem

2. Impressão das
Etiquetas (3 minutos)

3. Embala 4. Sela 5. Coloca a etiqueta
na embalagem

1. Seleção da
Embalagem
e impressão

2. Embala, sela
e imprime informação

O primeiro passo para automatizar seu processo manual

Tecnologia brasileira



Rua Humberto Pela, 68
CEP 13290-000, Louveira, SP
Fone (19) 3878 4541 www.inobag.com.br info@inobag.com.br

SERVIÇOS

• Valores �xos de manutenção e custo de peças

• Instalação do equipamento

• Treinamento para uso do equipamento
e criação do layout de impressão

• Suporte por telefone, gratuito, no horário comercial

• Auxílio na criação da arte �nal da embalagem

• Garantia de 12 meses

Serviços que fazem a diferença

Justificativa Financeira

Manual

Com
Flex+

Agora é possível ter uma 

embalagem mais técnica e 

moderna de forma gratuita, 

pois a redução da mão-de-

obra justifica o aumento da 

embalagem e investimento 

do equipamento.

A solução de 
automação ao 
alcance das empresas 
brasileiras.

Aplicação nos setores:

PACKING PICKING

Embalando de forma semiautomática 
produções de baixa e média escalas; 
automatizando o processo de abertura, selagem 
e corte da embalagem, além da impressão da 
informação variável.

Para soluções mais automáticas indicamos o 

equipamento MV5X.

 MÁQUINA

Trabalha como um dispenser de embalagens 
impressas, permitindo a edição de cada uma das 
embalagens individualmente.
Solução indicada para setores de mailing e e-
commerce. Permite integração com WMS, o que 
garante a rastreabilidade.

Integra com o Inopick.

Materiais para diversas aplicações:

MATERIAIS

EPD
• Custo
• Flexibilidade
• Resistência Mecânica

BOP
• Aparência
• Facilidade de abertura
• Estabilidade

VCI • Proteção contra corrosão
• Resistência Mecânica
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