MÁQUINA DE SELDAR SACOS SEM PEDAL
HAND TYPE IMPULSE SEALER
Estas máquinas são concebidas para a selagem de películas
termoplásticas.
Características:







Facilidade de utilização e transporte
Baixo custo
Baixo consumo de energia
Pronto para usar num instante
Comprimentos de selagem de 300mm (sem corte) e 400mm
(com corte)

Sem Corte

Without cutter

These type of machines are designed for the sealing of thermoplastic films.
Features:







Ease of use and transport
Low cost
Low energy consumption.
Ready to use instantly
300mm (without cutter) and 400mm (with cutter) sealing lengths

Com corte
With cutter
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MÁQUINAS DE SELAR SACOS

MÁQUINA DE SELAR SACOS POR IMPULSO COM PEDAL
IMPULSE BAG SEALER WITH FOOT PEDAL
As linha de seladoras acionadas com pedal são ideais para trabalhar
em linhas de montagem, ou onde se exija grande resistência ao trabalho contínuo e desgastante. As mãos do operador ficam livres
para maior rapidez ao tirar e voltar a colocar os sacos na máquina.
Esta máquina está equipada com controlo de temperatura e adaptada para selar todos os materiais termoplásticos de 10 a 200
microns.
Características:

 Largura de soldadura: 8mm
 Comprimento de selagem : 650mm (outras medidas sob consulta)
The line of pedal operated welders is ideal for working on assembly lines, or where high
resistance to continuous and exhausting work is required. The operator's hands are free for
faster speeds when removing and reinserting the bags into the machine.
This machine is equipped with temperature control and is suitable for welding all thermoplastic materials from 10 to 200 microns.
Features:

 Welding width: 8mm.
 Seal leangth: 650mm (others sizes under request)

Acionada por pedal

Esta máquina de selar sacos é um produto da nova geração
e que permite a selagem e gravação em diversos tipos de
material, tais como PP, PE.
Características:





Selagem horizontal
Horizontal sealing

Disponível em configurações horizontais/verticais
Permite gravação na selagem
Com controlador de temperatura
Com unidade de velocidade variável e de fácil operação

This is a sealer of new generation, which allows sealing and recording various
types of material such as PP, PE.
Features:
 Available in horizontal /vertical configurations
 Allows recording in sealing
 With temperature controller
 With variable speed drive and easy to operate

Selagem vertical
Vertical sealing
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MÁQUINA DE SELAR SACOS AUTOMÁTICA
AUTOMATIC IMPULSE SEALER
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Pedal operated

