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Elixa 24 Next Generation: 

 

 Segurança em primeiro lugar: funcionalidade e excelência para operar com segurança  

 Eletrônica de próxima geração: tecnologia avançada para máxima durabilidade e confiabilidade 

 Redução do consumo de energia: mais eficiência, mais ecologia! 

 

Elixa 24, trecho máquina de embalagem automática com tecnologia de ponta Elixa®, muito adequado para aplicações em centros de armazenamento e embalagem pequena e 

média difere da série anterior, para atingir os objectivos mais alta em segurança, tecnologia e economia. Fotocélulas adicionais montados na boca da linha de abastecimento, as 

últimas micro-geração evitar a adulteração, o design inovador da descarga que impede qualquer acesso a partes móveis e molas a gás para a abertura dos fabricantes de 

dispositivos de saída para garantir um trabalho em maior segurança. Os componentes electrónicos que caracterizam nova geração Elixa 24 também durabilidade máxima e a 

confiabilidade da máquina, mesmo em ambientes complexos e difíceis.  Com a fita de vedação com o presente modo de stand-by e a saída de microondas novo saa inteligente, 

24 pode Elixa  reduzir o consumo de energia e a dissipação de calor com uma economia de até 50 vezes a partir da série anterior (Elixa ZX). 

 Características principais    A segurança em primeiro lugar!  Cada uma das partes da Elixa 24 é projetada em conformidade estrita com  

Velocidade                                                        A Elixa 35 alcança uma velocidade de 35ppm.  

 Leitura Automática                                         A Elixa 35 não requer nenhuma intervenção do operador para mudanças de 
                                                                               formato, graças a rapidez adequada para atender uma produção nos centros  
                                                                               de embalagem e vendas de médio e grande porte.  
                                                                                                                                                    

                                                                        Tecnologia                                                         Graças à tecnologia Elixa®, a 35 utiliza filmes de tamanho único (280 mm) 
                                                                       Super-Stretch                                                independente das dimensões do produto, permitindo uma economia de             
                                                                                                                                                       filme em até 20 vezes ao longo da embalagem tradicional.                                                                                   
                                                                                                                                                     Compatibilidade                                            Com uma área total do piso inferior a 2 m², A Eliza 35 pode ser implementada 

                                                                                 em qualquer ambiente de trabalho, otimizando o espaço disponível. 

                                                                                                                                                    

Capacidade máxima de                                A Elixa 35 pode ser equipada com os principais kits automatizados de                                                                                        

        implementação                                           rotulagem disponíveis no mercado, mantendo um espaço quase inalterado 
                                                                                de utilização e o volume total.                                                                          

Simplicidade                                                       Caracterizada por um funcionamento intuitivo e com operações fáceis de  
                                                                                memorizar, a Elixa 35 simplifica a rotação dos gestores. E para mudança 

                                                                                da bobina, 30 segundos são o suficiente: uma infalível operação elementar. 
                                                                               

 Versatilidade                                                       Com uma ampla gama de opções, a Elixa 35 pode ser facilmente adaptada                

                                                                                        

  

                      

                                                                                                                                                                   

 

às necessidades específicas do cliente. 

Embala conforme mandam                         A sinergia estudada entre as novas máquinas e série Elixa® e os filmes para                                                                                                                                                                                      

          os honorários                                      uso alimentar produzido pelo Gruppo Fabbri, garantem às empresas que  
                                                                               operam no setor de embalagens de alimentos resultados com o mínimo de 
                                                                               investimento. A Elixa 35 pode usar um filme que se estica com facilidade, 
                                                                               neutros ou em selagem contínua que sela a parte inferior da bandeja graças  
                                                                               à eficácia da fita de vedação. 

Modo Plug’n’ Pack                                       Elixa 35 é alimentada a 230 V e não precisa de ar comprimido. 

 Poupança de Energia                                  Equipado com um novo software avançado, a Elixa 35 pode gerir o seu tempo 

                                                                                de ignção no modo Liga/Desliga, otimizando e proporcionando economia 

                                                                                de energia em até 50 vezes em relação ao modelo anterior (Elixa Mega)                                                                                                                                                    

24 

230 150 30 18 
120 350 280 

Peso da máquina: 

150 Kg. 

 

Banda de bobina: 280 

mm (banda única) 

 

Formato máximo da bandeja:            

350 x 230 x 130 (C x L x A). 

 

Tensão de alimentação: 
monofásica 230 V. 

 

Tempo de troca de 

bobina: 30” 

regulamentos rigorosos de segurança: a máquina não tem bordas afiadas e  
as linhas arredondadas elegantes dos painéis laterais reduzem as  
consequências de colisão acidental. 

Packfai Service Ltda. 
Rua Portuguesa, 278 – Vila Endres – Guarulhos/SP, 
CEP: 07041-050 
Tel.: +55 (11) 2304-5150  - (11) 94744-9962 
E-mail: packfai@packfai.com.br  

 

 

 

Formato mínimo da bandeja: 

120 x 100 x 10 (C x L x A). 

Opções presentes 

na lista. 

Velocidade máxima: até           

24 bandejas por minuto. 


