
                                                                                                                                            

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

W75 e W95 PIU Geração mais rápida 
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  Prático, funcional e higiênico             Graças aos muitos dispositivos opcionais dedicados, a W75 e W9 podem 
                                                               garantir o envolvimento perfeito de qualquer bandeja, independentemente 
                                                               da forma, tamanho ou material e o tipo de filme utilizado, simples ou 
                                                               impressos. Especificamente, o ejetor “autoajuste” superior permite manter 
                                                               em alta velocidade na embalagem mesmo na presença de bandejas altas 
                                                               (até 200 mm com a W75!). 
 
 

Uma nova classe                                  Na ausência de produtos a serem embalados, A W75 e W95 muda automa- 
                                                               ticamente para o modo de espera: isso reduz drasticamente o poder de 
                                                               consumo e desgaste mecânico, prolongando o ciclo de vida da máquina. 
 
                                                                 

Cores vivas, embalagens                     Qualquer pessoa que esteja disposta a explorar as potencialidades de 
sem falhas.                                            comunicação das embalagens, encontra na W75 e W95, duas excelentes 
                                                                soluções. São capazes de trabalhar em alta velocidade mesmo com filmes 
                                                                impressos, assim reunindo branding e eficiência em apenas um processo  
                                                                de fabricação. Graças à brilhante combinação de filmes esticados impressos 
                                                                do Gruppo Fabbri, um novo sistema de desenrolamento e tensão do filme  
                                                                é o cinto de vedação na saída, projetada para otimizar a vedação do filme  
                                                                sem sobreaquecimento, a W75 e W95 produzem pacotes sempre perfeitos, 
                                                                onde o frescor do produto, mantido firmemente no lugar na bandeja, brilha e 
                                                                é explorado da melhor maneira possível. 

 

Produção sem parar                             Com apenas 45 sgundos necessários para a mudança da bobina, a W75 e 
                                                                W95 garantem uma taxa de produção quase constante. O suporte opcional 
                                                                para uma segunda bobina pode reduzir ainda mais esse tempo trazendo-o 
                                                                a abaixo de 30 segundos. 
 
 
 

Tudo perfeitamente alinhado               A W75 e o Automac 95 podem ser equipados com extensões de alimen- 
                                                                tação, saída de transportadores, fotocélulas e conexões visando a melhor 
                                                                integração na linha com outras máquinas, tanto de entrada como de saída. 
                                            
  
 

 

Tudo sobre controle                              Graças ao novo painel de controle com monitor de tela sensível ao 

toque, 

A W75 e W95 foram projetados em conformidade com os regulamentos de 
segurança mais estritos: o acesso a partes internas é regulado pela 
microinterruptores dos guardas de segurança de inspeção de máquinas, que 
bloqueiam qualquer operação em caso de abertura. O design arredondado  
e a falta de bordas afiadas minimizar as consequências do impacto acidental. 

 

Definitivamente confiável 

 

As máquinas W75 e W95 são a resposta do Gruppo Fabbri para demandas cada vez mais prementes por melhores performances de centros de embalagem 
e linhas de produção industrial. Com evolução em termos técnicos, funcionais e estéticos, a W55, tem a mesma pegada e maior desempenho em termos de 
força, durabilidade e confiabilidade, mantendo a flexibilidade na mudança de formato e aumentando a velocidade máxima de embalagens até 75 ou 90 
pacotes por minuto, respectivamente. O novo monitor de tela, sensível ao toque, permite interagir com as máquinas de forma rápida e fácil, facilitando a 
embalagem e operações de  manutenção. As linhas elegantes e elegantes da W75 e W95, feitas inteiramente de aço inoxidável e alumínio, cobrem um filme 
avançado com sistema de desenrolamento e tensão, garantindo uma centralização perfeita e um processo de embalagem suave e rápido. Projetado com 
atenção aos detalhes e às necessidades do operador, W75 e W95 posicionam-se no topo de padrões de segurança atualmente em vigor e um ambiente de 
trabalhos confortável e protegido. 

 
Características principais O mais rápido                                      Como máquinas de estiramento automático de alta velocidade, W75 e W95 

                                                              diferem em primeiro lugar no desempenho da produção: enquantoa 75  
                                                              atinge 75 ppm, a W95 oferece aos clientes mais exigentes uma velocidade  
                                                              máxima de 90 ppm. Estes parâmetros são ajustáveis de acordo com os  
                                                              requisitos específicos de produção. 
 
                     
Brilhante                                                A W75 e W95 são inteiramente construídas em aço inoxidável em alumínio:       

                                                            

                                                          Resistente, durável ... e bonito também! 

 

Plug ‘n’ Pack                                        Essas máquinas são alimentadas por 400 V sem necessidade de ar compri- 

                                                    . 

                                                          mido: fácil de conectar, silencioso para usar. 

                                                            a 75 e o W95 oferecem até 29 programas editáveis diferentes para embalar, 

 

                                       atender às necessidades de produção de cada cliente. Além disso, você   

 

pode encontrar e corrigir rapidamente qualquer falha. 

 

 
 



                                                                                                                                                                

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

Serviços Opcionais                                               Transportador de alimentação prolongado de até 6m 
                                                                                 Transportador de saída de rolo antiestático em linha 
                                                                                 Fotocélula para controle de saída do cinto e do produto 
                                                                                 Movimento automático do carro 
                                                                                 Fotocélula para centralização de filme impresso 
                                                                                 Suporte para a segunda bobina 
                                                                                 Levantador da América 
                                                                                 Dispositivo de grampo da película lateral 
                                                                                 Transportador de saída direito ou esquerdo de 90 ° ou 180 ° 
                                                                                 Assistência remota 
                                                                                 Outros recursos opcionais mediante solicitação 
 
 

    

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  
 

Programas de acondicionamento 

disponível. 
330 29 

 

Largura mínima da bobina: 

330mm. 

                             

Largura máxima da bobina:             
550mm. 
 

550 

Tempo de troca da bobina:                  

45 segundos  45    

Peso máximo 
envolvente: 6 kg 
 

Formato da bandeja máxima      

(L x W x H mm).                       

Com elevador E 230 x 320 x 200 

320 

Formato máximo da bandeja                         

(L x W x H mm). Com elevador A:               n 

260 x 400 x 200 

400 

6 

Formato mínimo da bandeja          

(L x C x A mm). Com            

elevador A: 180 x 180 x 10 

180 

Formato mínimo da bandeja                 

(L x W x H mm).                               

Com elevador E: 120 x 120 x 10 

120 

Velocidade máxima: até 90 

bandejas por minuto para a   

W95 (75 ppm para W75). 

90 

   

 

400 
 

Tensão de alimentação:         

400 V trifásico 

Peso da máquina: 750 Kg 

                             
750 


