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PROTECÇÃO FLEXIVEL, À MEDIDA, NO INSTANTE
O sistema de embalagem de espuma Instapak Complete®, da Sealed 
Air, cria sequências de Tubos de Espuma (STE) e bolsas de espuma, 
podendo utilizar uma vasta gama de espumas de embalagem 
Instapak®. O formato e diâmetro das STE proporcionam uma 
protecção superior utilizando o mínimo de espuma necessária. 
O seu design compacto, facilidade de programação e capacidade de 
produção no momento fazem de Instapak Complete® o sistema ideal 
para operações de embalagem de protecção de qualquer volume.

AVANÇADA TECNOLOGIA DE SEQUÊNCIAS DE TUBOS DE 
ESPUMA INSTAPAK®

O sistema Instapak Complete™ incorpora vários desenvolvimentos 
técnicos que melhoram a nossa tecnologia de Sequências de Tubos de 
Espuma (STE).
●  O controlo preciso do caudal de espuma permite que o sistema 

produza tubos de pequeno diâmetro, variando de 2,5 a 12,5cm.
●  O pré-corte entre tubos pode ser programado, para que as 

sequências se ajustem às necessidades específicas de cada 
aplicação. 

●  O painel de controlo, de fácil utilização, permite ao operador 
programar e produzir 24 diferentes opções de STE e bolsas de 
espuma.

USE O ACUMULADOR E DEIXE O EQUIPAMENTO 
TRABALHAR
O nosso acumulador produz bobines de STE ou transporta-as para 
uma caixa, onde podem ser armazenadas para uso posterior ou 
distribuídas a diferentes postos de embalagem. 
Desta forma poderá ter a protecção de Instapak® em diferentes pontos 
do seu armazém, com apenas um equipamento.

PROTEJA MELHOR COM MENOS MATERIAL
Graças à capacidade de produzir tubos de pequenos diâmetros, o 
sistema Instapak Complete® proporciona uma alta capacidade de 
protecção usando o mínimo de material necessário. Desta forma, reduz 
os custos de material, o volume das caixas e os custos de transporte, 
ao mesmo tempo que contribui para a sustentabilidade ambiental da sua 
operação logística.

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões do Sistema 61cm x 39cm x 98cm

Peso sem o rolo de filme 84kg

Ligação Eléctrica 380 a 415VAC, 16A, 3 fases,  Neutro, Terra

Tipo de ficha CEE 17 (5 pinos, 16A) aprovação UL e CE
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