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W 33 

Características principais    

5 45 

99 280 380 

Velocidade máxima:    

31 bandejas por minuto. 

                             

31 

 

Peso: 380 Kg. Máquina                

com configuração padrão. 

 

Segundos para trocar a 

bobina. 

Configuração de saída 
disponível. 
 

 Filme alongado. Largura 

mínima da bobina. 

 

Filme alongado.         

Largura máxima da bobina 
Programas de 

embrulho disponíveis. 

5 configurações disponíveis                              A W38 atende todas as necessidades de possíveis layouts de 
                                                                               produção: ele é a única máquina de embalagem do mundo que  
                                                                               oferece essa possibilidade. 

Fácil acesso ao interior da máquina                  As 5 aberturas disponíveis permitem um fácil acesso às peças  
                                                                               internas para operações de limpeza periódicas e manutenção                       
                                                                               regular. A ausência de peças mecânicas sob o elevador  
                                                                               assegura maiores níveis de higiene e limpeza. 
 
 
2 bobinas de filme sempre                                 Os dois rolos independentes estão sempre prontos para usar e 
prontos para embalar                                          garantir o consumo mais eficiente, capaz de gerenciar uma 
                                                                               bobina com largura reduzida de um lado e outra com largura maior 
                                                                               no outro. Em conjunto com o recurso opcional dedicado, a W38 
                                                                               pode ler automaticamente o formato da bandeja, selecionando o 
                                                                               filme mais adequado sem qualquer intervenção do operador, 
                                                                               garantindo flexibilidade, alta velocidade média e produção 
                                                                               constante. 
  

     
Possibilidade de selecionar                               Velocidade: 21 e 31 pacotes por minuto. É possível escolher a  
2 velocidades para o melhor                              velocidade mais adequada para que a bandeja se encaixe para  
envolvimento das bandejas                               facilitar seu embalamento (por exemplo, uma bandeja com alto  
                                                                              centro de gravidade). 
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32 Recursos opcionais  

na lista. 

O modelo da máquina automática W38 para a embalagem de produtos frescos em bandejas, é particularmente adequado para uso em super- 
mercados, superstores e centros de embalagem de tamanho médio. Feito completamente de aço inoxidável, alumínio e 
materiais plásticos, é compacto e muito versátil. Graças às 5 cofigurações possíveis, a W38 responde à diversidade e necessidade de nossos 
clientes, em termos de tamanho e espaço disponíveis. Os dois rolos sempre em movimento, permitem o envoltório totalmente automático, sem 
interrupção na produção para a substituição da tira de acordo com os formatos viáveis. 
 

 

 

 

Missão: embalar bandejas de 

todos as formas, cores e 

tamanhos, sempre e com 

qualidade! 

Plug-and-Pack                                                  O Automac 38 Più é alimentado por 208, 230 ou 400 V sem   
                                                                           necessidade de ar comprimido. 
 
 

Substituição da bobina e                                 Trocar a bobina é rápido e fácil: leva menos de 45 segundos.  
em menos de 45 segundos                              Além disso, a nova bobina, sempre em movimento, reduz esse 
                                                                            tempo ainda mais, menos de 30 segundos. O peso reduzido da 
                                                                            troca de bobina facilita a substituição pelo operador. 
 

 

   A W38 garante a embalagem de cada tipo de bandeja, das formas  
   e cores mais variadas. O produto é embalado com especial  
   atenção para a vedação da parte inferior da bandeja: o fim do  
   cinto de vedação foi projetado para otimizar a vedação do filme 
    sem superaquecimento da bandeja. 

 

 

Ideal para embalar produtos frescos              Carnes, peixes, frutas, vegetais, gastronomia, queijos e mais! 

Segurança em primeiro lugar!                       Cada parte da W38 foi projetada de acordo com os regulamentos 

                   

                                                                mais severos sobre a segurança do operador. Além disso, o design 

                      

                                                                    arredondado do protetor de segurança elimina o impacto acidental 

  

 

durante o movimento na proximidade da máquina. 

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  

 


