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Paletizadora Envolvedora de Filme Stretch - Modelo de estiramento de
plastico=Mecânico - Sem Pré estiramento - Sitema de pressor de topo=Sem
pressor de topo - Sistema de segurança NR-12=Sem NR-12
Envoledora de Paletes – Filme Stretch
Máquina Paletizadora tem como função o envolvimento de produtos em paletes,
com agilidade e de forma simples a plastiﬁcação com ﬁlme stretch. Seu
funcionamento é prático e fácil e economiza até 75% do ﬁlme stretch, trazendo
inúmeros benefícios a sua empresa. A Paletizadora automática é a escolha
certa para padronizar o estrechamento de pallets a um custo baixo, o número
de votas do plástico stretch na base e no topo do pallet. Com a utilização da
Paletizadora Envolvedora de Paletes, seus produtos ﬁcarão protegidos contra
quaisquer adversidades e no transporte, manterá seus produtos bem ﬁrme sem
o risco da mercadoria tombar durante o trajeto. A Lemaqui Equipamentos
Industriais possui dois modelos de Paletizadoras, são elas:
Máquina Paletizadora PLTZ-A – Pré - Estiramento: Que possui sistema de controle digital que permite padronizar o
estrechamento dos paletes de sua empresa. O sistema eletrônico eleva a economia do plástico ao limite. O modelo digital possui
funções automáticas, que são inseridas em seu CLP. O sistema de controle indexador faz com que o palete sempre para na
mesma posição que iniciou, evitando manobras do operador e otimizando tempo de trabalho.
Paletizadora Automática PLTZ-M – Estiramento Mecânico: A Paletizadora automática PLTZ-M, é a escolha certa para
padronizar o estrechamento de pallets a um custo baixo, o número de votas do plástico stretch na base e no topo do pallet, são
conﬁgurados no painel operacional intuitivo, possui botões seletores para determinar as conﬁgurações. O processo operacional
exige a ação do operador apenas para prender a ponta do plástico stretch e então pressionar o botão Ligar. Projetada para
agilizar de forma simples o sistema de aplicação de plástico stretch. Padronizando e reduzindo custos. Um equipamento 100%
nacional. Sistema de estiramento mecânico. Possui regulagem de pressão no próprio suporte da bobina. O freio provoca o
estiramento desejado do ﬁlme. A regulagem é feita somente no momento da troca de bobina. Depois de regulado não será mais
necessário a intervenção do operador. Tratasse de um equipamento de operação simples, não utiliza sistemas eletrônicos
complexos. Sua estrutura é ﬁrme e robusta. Fabricada com chapas metálicas de 4,75mm, recortadas a laser. Com pintura epóxi
Eletrostática.

Especiﬁcações Técnicas
Componentes Elétricos e
eletrônicos
Acabamento
Estrutura
Comprimento Base
Altura da Torre
Altura Máxima da
Envolvedora
Altura Inicial de
Envolvimento
Capacidade de Paletes/h
Capacidade de Carga
Diâmetro da Plataforma
Velocidade da Plataforma

PLTZ-M
WEG - 100% Nacional

Pintura Epóxi - Eletrostática
Chapas em aço SAE - 1023
3000 mm
2.300 mm
1.800 mm
60 mm
30 paletes
1.500 kg
1.500 mm
13 RPM

Modelo de estiramento de
plastico
Sitema de pressor de topo
Sistema de segurança NR-12

Sem pressor de topo
Sem NR-12

Condição de Pagamento
Tipo de Frete:
Prazo de entrega:
Condição de Pagamento:

Equipamentos para Logística
• Esteira Transportadora
• Plataforma hidráulica
• Paletizadora
• Costura de sacos
• Empilhadeiras

Mecânico - Sem Pré estiramento

Preço Unitário:
Quantidade:
Valor total do item:

R$ 22900.00
1
R$ 22900.00

Atenciosamente:
Leandro Mazarem
Projetos – Processos - Produtos
E-mail: leandro@lemaqui.com.br
Fone: (51)3726-4252

