
MÁQUINAS

TOP LID

99 programas de embalamento. Regulagem automática de altura.

Termosseladora automática com sistema patenteado de 

atmosfera modificada,  sem a utilização de bomba de vácuo. 

Formador especial que permite embalar produtos cujas 

dimensões excedem o tamanho da bandeja (opcional).



Top Lid

Dimensões da máquina

Largura (mm)

Altura (mm)

Peso (kg)

Tensão (V)

Pressão de trabalho (bar)mpatível

Produtividade 

Largura da bobina (mm)

Frequência (Hz)

Potência instalada (W)

Consumo de ar (l/min)

Dimensões da Bandeja*

965

1765

610

até 15 ciclos p/min

170 a 340

3000

100

Largura (mm)

Altura (mm)

Comprimento (mm)

Comprimento (mm) 2330

60

380 trifásica

6

20 a 100

180 a 365

110 a 280

TOP LID
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Sistema patenteado de troca de gás

A Top Lid apresenta um sistema inovador 

de troca de gás que gera um resíduo de 

oxigênio inferior a 0,3% sem utilização da

bomba de vácuo

Troca de formador automático, simples e econômico 

O operador deve simplesmente seguir as instruções no 

monitor para executar a troca do formador automático 

em menos de 4 minutos

Formador especial para produtos transbordantes

Um formador inovador que permite embalar alimentos 

cujas dimensões excedem a profundidade da bandeja

Monitor colorido com touchscreen com 

micro-processador

Tecnologia Direct Drive e motores Torque de última geração

Opcionais

Esteira de alimentação de 1 e 2 metros.

Esteira de saída com roletes livres.

Controle de saída do produto.

Controle de centralização de filme impresso.

Molde para 1 ou duas cavidades.

Suporte para misturador e analisador de gás.

Aparelho Bubble Test.

Formato especial para produtos transbordantes.
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Filme 170 - 340 mm - Ø Máx. 250 mm

A RMBPACK fornece os consumíveis 
(filmes, embalagens e peças), além de 
prestar assistência técnica autorizada
e garantia nacional
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