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Classi�cadoras

Selecionadoras
Empacotadoras

Agrupadoras
Paletizadoras

Empacotadora

Empacotadora

Quanto você ganha se não estiver parado?
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16

Troca de bobinas
sem uso de chaves

Maior produtividade
por período

Eletroeletrônica
de última geração

Sensores de fibra óptica

Centralização automática
do filme

Puxador auxiliar para facilitar
o tracionamento do filme

Mordaça com fechamento
servomotorizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidade TG 1000 TG 5000

mmLargura do pacote formado

Comprimento máximo da embalagem

Largura do filme

Diâmetro externo máximo de bobina

Diâmetro interno de bobina

Tipos de pacote

Tipos de solda

Peso da máquina básica

Potência consumida

Frequência

Tensão da rede de alimentação trifásica

Consumo do ar comprimido

Pressão do ar comprimido entrada

50 a 250 50 a 335

300 470

130 a 440

600

75
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7

Almofada ou fundo plano

Estriada ou lisa

130 a 700

600 720

1000 (sem dosador) 1100 (sem dosador)

840 (sem dosador)

220 a 440 (Outras tensões mediante consulta.)

mm
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Classi�er

Sorter Machine
Packer Machine

Baler Machine

Palletizer

Empacotadora

Pacotes precisos

Flexibilidade
Economia de filme
Alta confiabilidade

Alta resistência

Tecnologia de
       produtividade contínua

Projetada para regime de trabalho 

contínuo, a Empacotadora Agility 

emprega alta tecnologia em 

eletrônica digital, componentes de 

alto desempenho e sistemas de 

controle (CLP e Servomotor).

Com a substituição de peças tradicionais de bronze 

por materiais de alta resistência, elimina-se a 

necessidade de paradas para lubrificação. Quanto 
menos paradas, mais produtividade. A alta 

tecnologia dos polímeros utilizados garante 

aumento considerável da vida útil.

Com a mordaça servomotorizada os 
pacotes são fechados de maneira precisa, 
constante e confiável. Este sistema reduz o 
uso do ar comprimido* para o 
funcionamento da máquina. A Agility possui 
sensores de marca e de centralização de 
filme de avançada tecnologia, gerando 
confiabilidade e redução de paradas 
desnecessárias.

A Empacotadora Agility possui um sistema 
de solda mais fino. Isso gera um ganho de 
até 5mm de plástico por pacote, 
possibilitando um aumento da quantidade 
de pacotes produzidos por bobina.

Com o centralizador automático de filme evita-se 
que o pacote seja formado de maneira errada. Isso 
proporciona uma sensível redução no descarte de 
filme proveniente de pacotes mal formados.

O sistema de puxador auxiliar facilita o 
tracionamento do filme, garantindo 
estabilidade no funcionamento e com boa 
tolerância às diversas composições de filmes.

*em até 20%

Dosador
de rosca

Dosador
multicabeçote

Dosador
pneumático

Dosador giro
contínuo
(de caneca)

Dosador giro
contínuo
(de tampa)

A Selgron reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar suas máquinas ou equipamentos, bem como as condições aqui
descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.
Em razão das constantes evoluções tecnológicas, as especificações destes equipamentos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

MAIS FLEXIBILIDADE

Mais pacotes por bobina

Maior uniformidade

Facilidade no
tracionamento do filme

Menos paradas,
mais produtividade

Permite adaptação de diversos
tipos de dosadores
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