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SISTEMA COM 4 FUNCIONALIDADES
SENSOR DE CONTROLO LIGAR/
DESLIGAR: Passe a mão de forma repetida 
sobre o sensor para produzir a quantidade 
de bolsas necessárias. (1 passagem = 1 
bolsa; 2 passagens = 2 bolsas).

LOTES DE 100 BOLSAS: Mantenha a mão 
sobre o sensor durante 3 segundos: o 
sistema conta e enche 100 bolsas.

BOTÃO DO NÍVEL DE ENCHIMENTO: Toque 
para nível de enchimento alto ou baixo.

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO COM 
SENSOR: Produz até 1 metro de bolsas 
quando colocado em posição.

Utilize o incrível  
poder do ar
Na Sealed Air, aproveitamos as vantagens da embalagem 
com ar para ajudar os nossos clientes a crescer os seus 
negócios. Os nossos produtos estão disponíveis de várias 
formas, para que todos os negócios possam fornecer uma 
experiência superior aos seus clientes. Velocidade de 
produção, baixos custos de transporte, melhor imagem e um 
perfil de empresa profissional.

BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE FILL-AIR® FLOW
Fácil de utilizar
• Passe a mão de forma repetida sobre o sensor para 

indicar a quantidade de bolsas necessárias ou ajuste o 
sensor para produção automática

Poupança de Espaço
• Base de parede ou suporte para tampo da mesa (opcional)

ESPECIFICAÇÕES

Botão de 
Enchimento Baixo

Botão de 
Enchimento Alto

Sensor suspenso 

Sensor de Controlo 
Ligar/Desligar Tamanho global (C × L × A)

360 x 200 x 330mm

Rolo de filme
•   Rolos de 100 m de bolsas de  

250 x 200 mm  
(500 bolsas vazias)

 • As bolsas podem ser cheias de novo, 
facilmente através de uma válvula 
unidirecional

Bolsas por min
Enchimento baixo - 20 bolsas por minuto
Enchimento alto - 11 bolsas por minuto

Unidade de Base
•  Unidade de enchimento
•  Placa de Montagem na Parede
•  Sensor externo
• Fichas Universais de  

Adaptadores de Corrente 
• Manual do Utilizador

Acessórios Disponíveis 
Suporte de Grampo  
para Tampo de Mesa
Tampo de Mesa

Garantia  
1 Ano
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