
SOLICITE SEU ORÇAMENTO DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DE SUA EMPRESA E SURPREENDA-SE

COM NOSSA EMBALADORA DE BOBINAS.

A Embaladora PRONATEC | TIDLAND é rápida e flexível, projetada para embalar bobinas e pallet de 
papel, filmes, laminados, non wovens e materiais flexíveis em geral com filme stretch. A Embaladora 
conta com uma base giratória, freio para um melhor estiramento do filme e o seu painel de comando 
é touch screen, facilitando e possibilitando ajustar todos os parâmetros necessários para a operação 
desejada, desde velocidade, altura máxima e até a quantidade de voltas para embalar seu produto.
Com este equipamento, seu produto estará muito bem protegido em uma embalagem tipo casulo, de 
alta resistência e completamente protegido da úmidade e do pó.

WWW.PRONATEC.COM.BR | WWW.TIDLAND.COM.BR

EMBALADORA DE 

BOBINA E PALLET

PRONATEC | TIDLAND
Rua Friedrich Von Voith, 426/432
02995-000 • Jaraguá • SP • SP

Tel.: (11) 3948-1881 
vendas@pronatec.com.br
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Painel de comando 
TOUCH SCREEN

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA:
• Sistema de controle IHM, simples de operar;
• Comando por CLP, ajuste fácil e rápido;
• Tensão do filme, velocidade da plataforma giratória e 
velocidade do carro ajustável no painel;
• Botão de parada de Emergência;
• Programação de voltas e do transpasse do filme Stretch;
• Painel elétrico com 3 inversores de frequência;
• Rolos da plataforma revestidos de borracha.

DADOS TÉCNICOS:
Diâmetro máximo da bobina

Largura máxima da bobina
Diâmetro mínimo da bobina

Largura mínima da bobina
Peso máximo da carga

Altura máxima da carga
Produção

Diâmetro da mesa 
Diâmetro dos rolos de apoio

Pré estiramento ajustável
Tensão Elétrica

Peso da máquina
Dimensões

Filme Stretch recomendado

até 1200 mm
até 1200 mm
800 mm
320 mm
até 2000 Kg
até 1800 mm
até 40 bobinas / hora
até 1800 mm
até 200 mm
até 300%
220V / 380V
1100 Kg
3m x 2m x 2m 
17 - 35 microns
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