CATÁLOGO 2021

Rotuladoras SEMIAUTOMÁTICAS
Rotuladoras de fácil operação e
setup. Possuem estrutura robusta,
ideal para pequenas e médias
produções, ou, quando há intensa
troca de produtos em pequenos
lotes. São equipamentos de
manutenção simples, que
pode ser realizada pelo próprio
operador.

ES 1200
Aplicação de rótulos em frascos cilíndricos.

Aplicação de Rótulo ou
Rótulo e Contrarrótulo em
um único ciclo.
Produção estimada em até
1.000 frascos/hora.
ES1200 com
datador hot
stamping

RP 1200
Aplicação de rótulos em frascos planos,
podendo ser configurada para rotulagem
em frascos cilíndricos.

Rotuladoras AUTOMÁTICAS
RL 1000
Aplicação de
rótulos em frascos
cilíndricos.
Possui 1 cabeçote
aplicador.
Produção entre
1.000-2.000 frascos
por hora.

Rotuladoras AUTOMÁTICAS
RL 2000
Aplicação de
rótulos em frascos
cilíndricos, planos
ou cônicos.
Configurada com
até 3 cabeçotes
aplicadores.
Produção entre
1.000-2.500
frascos por hora.

RL 3000 / RL 4000 / RL 9000
Opcional com
gabinete e Kit NR12

CLP e IHM Touch Screen para
o gerenciamento de todas as
funções da rotuladora, com
mémoria automática de produtos.
Acessórios com volantes para um
rápido ajuste mecânico.
Cabeçotes com regulagem
de ângulo e avanços de
posicionamento.
Velocidades de aplicação
variadas, conforme projeto.

Aplicação de rótulos
em frascos planos,
cilíndricos, cônicos ou
outros formatos.
Configurada com
até 4 cabeçotes
aplicadores.

Rotuladora SLEEVE
MAQ-SLEEVE - APLICAÇÃO DE RÓTULOS E LACRES TERMOENCOLHÍVEIS
Capacidade de
Aplicação
(por hora):

LANÇAMENTO
MAQMUNDI

LINHA ONE:
Até 5.000
unidades
LINHA PLUS:
Acima de 6.000
unidades
Tensão:
220V / 380V

• Disponível em dois modelos: Linha ONE e Linha PLUS
• Acionamento por Motores cc (ONE) ou por EASY-SERVO (PLUS)
• Kit de troca rápida com gabarito para auxiliar no posicionamento
• Sistema de corte automático com aplicação automática
• Sensor de leitura na bobina
• Desbobinamento automático
• CLP MAQMUNDI de controle com contador de produção
• Cabine de proteção
• Opção de construção em AÇO 1020 com pintura epóxi ou em INOX

PROJETOS DESENVOLVIDOS
DE ACORDO COM AS SUAS
NECESSIDADES

TÚNEL PARA RÓTULOS E LACRES TERMOENCOLHÍVEIS
• Disponível em duas opções de
montagem: túnel elétrico para lacres ou
túnel híbrido com opção de entrada para
vapor e com opção para gerador de vapor

TÚNEL ELÉTRICO PARA LACRES

• Encolhimento de Plástico de PVC,
Polietileno (PE) e Poliolefinico (POF)
• Controlador de temperatura digital
(0°C a 300°C)
• Sistema de ventilação interna para
distribuição do ar quente
• Aquecimento por resistências aletadas
• Potência e dimensões de acordo com a
aplicação e produção do cliente
• Equipamento de fácil manutenção,
fabricado em Inox 304

GERADOR ELÉTRICO DE VAPOR

Aplicações Especiais
RV 3000

Para pacotes e outros.
Projeto e/ou
adaptação de
soluções para
produtos especiais.
Desenvolvimento de
soluções integradas
com linhas
automáticas.

Acessórios

Dispensador
de etiquetas
DS 1000

Acumulador
Fixo

Rebobinador
para
impressoras
RB 1000

Mesa
Acumulatória
Giratória
Mesa
Alimentadora
Giratória

Datador Digital / Hot Stamping
Sensor Ultrasônico

(para leitura de rótulos transparentes)

Suporte de Bobina Motorizado
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