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Descrição 

Filme Estirável Automático 500×20 

micros 
Filme Estirável Automático 500×23 

micros 
Filme Estirável Manual 500×20 micros

Filme Estirável Manual 500×23 micros

Mini Filme 125×20×150 micros

 

 

FILME ESTIRÁVEL
Manual e Automático

Filmes extensíveis em Polietileno (LLDPE), para envolver paletes 

mercadorias devidamente protegido contra agentes atmosféricos e pó.

Com várias dimensões, várias cores (preto, branco) e a possibilidade de impressão personalizada.

• Aplicações típicas do Filme Manual
Na aplicação manual, 

palete de madeira ou de plástico e começa a girar à 

volta da mesma para a envolver completamente.
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Unidade 
Acondicionamento

Caixa/Palete

Filme Estirável Automático 500×20 Kg 15Kg a 17Kg/750Kg

Filme Estirável Automático 500×23 Kg 15Kg a 17 Kg/750Kg

Filme Estirável Manual 500×20 micros Unidade 6RI /360RIx

Filme Estirável Manual 500×23 micros Unidade 6RI/360Rl

Mini Filme 125×20×150 micros Unidade 18 RI/120RIx

FILME ESTIRÁVEL 

Manual e Automático 

Filmes extensíveis em Polietileno (LLDPE), para envolver paletes e para assegurar um transporte de 

damente protegido contra agentes atmosféricos e pó. 

Com várias dimensões, várias cores (preto, branco) e a possibilidade de impressão personalizada.

Aplicações típicas do Filme Manual 
Na aplicação manual, o operador prende o filme à 

palete de madeira ou de plástico e começa a girar à 

volta da mesma para a envolver completamente. 

• Aplicações típicas do Filme Automático
Com a máquina semiautomática, a operação 

manual resume-se ao processo de atar e co

tar o plástico no início e final do ciclo.

Tanto as máquinas semiautomáticas como as 

automáticas podem envolver produtos col

cados na vertical e na horizontal.
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Acondicionamento 

Caixa/Palete 

a 17Kg/750Kg 

15Kg a 17 Kg/750Kg 

6RI /360RIx 

6RI/360Rlx 

18 RI/120RIx 

e para assegurar um transporte de 

Com várias dimensões, várias cores (preto, branco) e a possibilidade de impressão personalizada. 

Aplicações típicas do Filme Automático 

Com a máquina semiautomática, a operação 

se ao processo de atar e cor-

lástico no início e final do ciclo. 

Tanto as máquinas semiautomáticas como as 

automáticas podem envolver produtos colo-

cados na vertical e na horizontal. 


