Máquina certificada pela
NR12, norma que visa garantir
a integridade física dos
trabalhadores e estabelece
requisitos mínimos para a
prevenção de acidentes.
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SOBRE A ALPACK 670

SEGURANÇA, SEMPRE!

A Seladora APK 670 é um equipamento que proporciona um
sistema de fechamento de caixas de papelão preciso e
eﬁciente, atendendo pequenas, médias e grandes empresas.

O sistema de segurança da Seladora APK 670 é outro
diferencial. Ela foi totalmente projetada e certiﬁcada pela
NR12, norma que visa garantir a integridade física dos
trabalhadores e estabelece requisitos para a prevenção de
acidentes. Cada porta da Seladora APK 670 possui um
sensor, que detecta instantaneamente se foi ou está
aberta e desarma por completo todo o sistema elétrico e
pneumático da máquina. Importante: para que a máquina
funcione, todas as portas devem estar completamente
fechadas.

Com alta velocidade de aplicação, oferece também
segurança e rapidez no reabastecimento devido à trava na
proteção da faca dentada que corta a ﬁta adesiva, pois esta
se abre apenas durante a operação, evitando acidentes no
abastecimento ou na manutenção. Os cabeçotes
aplicadores são versáteis, possibilitando a utilização de ﬁtas
adesivas de 48mm à 72mm de largura.
Pensando no conforto do operador foi desenvolvimento um
sistema de regulagem da altura da máquina, que se adequa
para pessoas de todas as estaturas.

Todos os comandos da máquina, como as portas, botões
de liga/desliga, rearme e de emergência recebem uma
tensão elétrica de 24v preservando a integridade física do
operador.
A máquina possui uma seccionadora que possibilita o
desligamento de toda parte elétrica da máquina tendo,
ainda, a opção de trancá-la utilizando um cadeado.

AJUSTE 100% AUTOMATIZADO!
O grande diferencial da Seladora APK 670 é o sistema
automático de regulagem da máquina ao tamanho da
caixa utilizada. O operador não perde tempo precisando
regular a máquina cada vez que troca o modelo da caixa,
otimizando o tempo e ganhando produtividade.

MÁXIMO

120mm
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MÍNIMO

180mm
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500mm

MODELO

APK 670

Alimentação

220v/380v trifásica

Tamanho Mín. de Caixa

180mm x 120mm

Tamanho Máx. de Caixa

500mm x 500mm

Tamanho da máquina (LxAxC)

940mm x 2000mm x 2300mm

Peso

120kg

Sistema Pneumático

06 bar

Tipo de Seccionadora

Com trava para cadeado

Velocidade

28 caixas/minuto
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