
                                                                                                                                            

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

W55 PIU 
PT 

Pronto. Resistente.    

Confiável. Industrial.  

 



 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  

 

 Um produto emblemático dentre as máquinas de embalagem automática com tecnologia de alongamento, a W55 é a escolha ideal para a 
embalagem em centros que exigem alta produtividade por hora combinados com máxima confiabilidade. Feito completamente de aço inoxidável, 
alumínio, alta resistência e materiais plásticos, a W55 é caracterizada por elevada velocidade e flexibilidade de uso, uma característica que é 
especialmente apreciada pelos operadores. Projetado com especial atenção aos detalhes, a W55 oferece os melhores padrões de segurança 
existentes, garantindo um conforto e segurança no ambiente de trabalho. A W55 também está disponível em uma versão de alta velocidade 
(HS) com velocidades de até 62 pacotes por minuto. 
 

Características principais    

 

             Muito veloz:                                                                    W55 (55 pacotes por minuto) e a W55 HS (62 pacotes por  
             A W55 está disponível em duas versões                          minuto): você pode escolher a versão que melhor convir a  
                                                                                                     seus volumes de produção. O ajuste da velocidade permite  
                                                                                                     adaptar ritmos de embalagem que pode variam ao longo  
                                                                                                     do dia e da semana.  
 

Máquina de seleção on-line                                        A W 55 pode ser equipada com extensões de rolos de  
                                                                                       alimentação e drenagem que lhe permitem encontrar melhor  
                                                                                       integração com os aplicativos que você coloca dentro e fora 
                                                                                       da máquina de embalagem. Você pode também equipar a 
                                                                                       W55 com fotocélulas e conexões que permitem a interação 
                                                                                       com as máquinas e aparelhos de particionamento peso-preço. 
                                                                                        

 

Plug-and-Pack!                                                            A W55 é alimentada a 400 V, sem qualquer necessidade de  
                                                                               ar comprimido. Primeiro lugar em simplicidade e tranquilidade. 

Oito entradas independentes: 
a conveniência é inestimável 

A W55 tem 8 pontos de acesso para as partes internas da 
máquina, que permitem um acesso muito fácil a operações  
de limpeza periódicas que a manutenção regular. A abertura 
do cárter gullwing é particularmente apreciado nas linhas   
onde o espaço é limitado: uma vez levantada, as asas são  
posicionados de modo a facilitar ao máximo as operações de 
troca filme. A tampa deslizante na fita power também despro- 
vido de pegada adicional é particularmente útil para o operador 
para intervenções de remoção do produto. Sob o elevador não 
há nada caso caia o produto da bandeja, este virá a andar sem 
interceptar qualquer parte da máquina. Esta máquina garante  
os mais elevados níveis de higiene e, no caso de limpeza, a  
operação é fácil e seguramente eficaz. 

 

Projetado para empacotar,                                      A W55 foi projetada para fornecer o melhor desempenho no 
construído para surpreender                                  empacotamento de produtos frescos, usando filmes alongados 
                                                                                   transparentes. No entanto, estamos cientes da sua criatividade  
                                                                                   e do desejo para destacar o seu produto. Além disso, o Gruppo  
                                                                                   Fabbri tem longa experiência e capacidade na criação de filmes 
                                                                                   reforçados com qualidade embalagem de seus produtos. Graças  
                                                                                   a seus dispositivos de gerenciamento da W55 e a capacidade de  
                                                                                   nossos designers gráficos, seu produto será aprimorado pela cor 
                                                                                   e  embalagem impecáveis. 
 
                                                                 

Troca da bobina em                                                  Mudança rápida da bobina: o filme pode ser trocado em aproxi- 
 menos de 45 “                                                          madamente 45 “, garantindo um reinício da produção imediata. 
                                                                                    O suporte opcional da segunda bobina reduz ainda mais o  
                                                                                    Tempo, podendo ser inferior a 30 ". O peso da bobina também  
                                                                                    facilita essa substituição para os operadores. 

 
 

 

 

Ideal para embalar produtos frescos                      Carnes, peixes, frutas, verduras, gastronomias, queijos e mais!

  
Painel de controle com monitor em                       O monitor fornece qualquer tipo de informação com uma    
cristais líquidos                                                        interface do uso fácil e intuitivo. A W55 Plus pode lidar com 
                                                                                   até 99 programas de enrolamento, garantindo a programação  
                                                                                   personalizada que nenhuma outra máquina industrial de emba- 
                                                                                   lagem pode abordar. O sistema de diagnóstico integrado no  
                                                                                   comando garante o controle completo da máquina e permite  
                                                                                   detectar eventuais anomalias rapidamente. 

 

Missão: embalar bandejas de                                        A W55 garante a embalagem de cada bandeja, mesmo nas  
todas as formas, cores e tamanhos                              formas mais variadas e nas cores mais interessantes. Graças  
                                                                                          às muitas opções dedicadas, o melhor embalamento das 
                                                                                          grandes bandejas para refeições é garantido. O produto é  
                                                                                          embalado com especial cuidado e atenção ao fechamento na 
                                                                                         parte inferior da bandeja: a fita da solda na tomada de saída foi 
                                                                                         projetada para otimizar a soldagem para sobreaquecer a 
                                                                                         bandeja. O ejetor superior com ajuste automático garante altas 
                                                                                         velocidades de embalagem de bandejas altas ou com produtos 
                                                                                         de extinção, otimizando a dupla produção e eliminando  
                                                                                         qualquer possibilidade de inserção de bandeja nas unhas.                                            
  
 

 

 



                                                                                                                                                                

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

62 Segundos para trocar a bobina. 45 

Tamanho mínimo da bandeja 
(C x L x A mm). Com elevador E: 
120 x 120 x 10                              
 

                             

Peso: 630 Kg. 

 

Filme alongado.         

Largura máxima da bobina 

Filme alongado.                          

Largura mínima da bobina. 

Programas de embalagem disponíveis. 

      Se não houver bandejas na esteira ou aparecerem intermitentemen- 
      te, a W55 para automaticamente todo o movimento, permanecendo  
      na posição de aguarde. Isso reduz drasticamente o consumo de 
      eletricidade e diminui o desgaste mecânico ao mínimo, permitindo 
      que você estenda os intervalos de serviço. A W55 tem seu procedi- 
      mento rápido, mas sabe quando parar sem qualquer ação humana. 

 Segurança antes de tudo!                                   Cada parte da W55 foi projetada de acordo com os regulamentos 
                                                                                mais rigorosos para a segurança do operador: todas as peças da 
                                                                                máquina são protegidas por interruptores de segurança para  
                                                                                protetores de segurança abertos  por  dimensionamento adequado  
                                                                                das tampas nas alças de alimentação e reforçadas  No cinturão de 
                                                                                vedação final não há bordas afiadas nas peças metálicas  E o  
                                                                                design arredondado dos lados de alumínio minimiza acidental- 
                                                                                mente o impacto durante o movimento na proximidade da máquina 
                                                                                do cinto de saída. 

Serviços Opcionais                                               Transportador de alimentação prolongado até 6 m.  
                                                                                Transportador de saída de rolo antiestático em linha. 
                                                                                Dispositivo HS. 
                                                                                Fotocélula para controle do cinto do cliente.  
                                                                                Saída da verificação do produto. 
                                                                                Movimento automático do carrinho. 
                                                                                Fotocélula para empalme impresso. 
                                                                                Suporte para o segundo carretel. 
                                                                                Integração para o elevador da América.  
                                                                                Dispositivo de filme lateral. 
                                                                                Dispositivos para bandejas especiais. 

A melhor relação entre  
desempenho e consumo 

 

330 

Velocidade: De 25 a 55 bandejas 

por minuto. Para versão HS, até 62. 

 

550 
99 

630 

Tamanho máximo da bandeja: 
   (C x L x A mm). Com elevador A: 

260x407x200. 

 

120 Tamanho mínimo da bandeja: 
(C x L x A). Com elevador E: 
230 x 320 x 200 
 

 

 

320 180 Tamanho mínimo da bandeja 
(C x L x A mm). Com elevador A: 
120 x 120 x 10                              
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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  
 


