
O Mais Rápido 
Sistema de 
Preenchimento 
Insuflável

Fill-Air Rocket®

Sistema de Embalagem 
Insuflável

Apresentamos o sistema de preenchimento insuflável Fill-Air 
Rocket®, uma solução concebida a pensar nas necessidades de 
embalagem da logística moderna. Utilizando o nosso 
conhecimento de décadas de experiência neste mercado, a 
Fill-Air Rocket® é mais rápida, mais simples, mais leve e mais 
versátil para se ajustar às suas operações de embalagem.

Representante Oficial



UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS QUE  
MELHORAM A PERFORMANCE

VELOCIDADE INCOMPARÁVEL
● 30 metros por minuto 

de bolsas insufladas 
para preenchimento – 
produtividade acrescida para 
aplicações exigentes

● Arranque rápido – cria bolsas 
instantaneamente, à velocidade 
máxima, assim que arranca

● Sensores de posição de pré-corte – permitem que o sistema 
pare e arranque sempre no intervalo entre bolsas, optimizando 
o enchimento, para que todas as bolsas sejam iguais

● Posicionamento automático do filme – elimina a necessidade 
de ajuste manual, garantindo que todas as bolsas sejam iguais

● Acessórios de adaptação à sua forma de trabalho – várias 
opções disponíveis: material em lotes, por volume de 
stock, entregues por Quick Shot® ou JetStream® para uma 
ou várias estações de trabalho

● Sensor de volume de material – mantem automaticamente 
um stock de material

FÁCIL DE OPERAR
● Pequena e leve – fácil de instalar numa grande variedade 

de configurações
● Fácil de usar – basta ligar à corrente, colocar o filme e 

está pronta a trabalhar
● Tecnologia de selagem patenteada, com sensor para 

adaptação à temperatura ambiente – selagem perfeita
● Modo de funcionamento silencioso – reduz o nível de ruído 

RECICLÁVEL E REUTILIZÁVEL
A resistência do material Fill-Air® e a qualidade da tecnologia de 
selagem tornam as bolsas facilmente reutilizáveis. A embalagem de 
enchimento Fill-Air® é reciclável e perde 99.3% do seu volume 
quando furada.
O espaço ocupado pelo equipamento é reduzido.

VÁRIAS OPÇÕES DE FILMES
Os filmes Fill-Air Extreme® e Fill-Air Extreme Efficiency ® estão 
disponíveis em 3 larguras (200, 250 e 300mm) e 2 pré-cortes (130 
e 200mm), possibilitando 6 tamanhos de bolsas diferentes.
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