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Genesis Cube
ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE ANEL ROTATIVO

Nova geração de envolvedores automáticos de anel rotativo
para o envolvimento e estabilização de cargas paletizadas
através de filme extensível. A Genesis Cube nasce da
evolução dos equipamentos anteriores da Robopac Systems
e, esta também opera sem contato eletrico, garantindo
segurança, redução do peso total e o equilíbrio de massas em
rotação. Na Genesis Cube integrou-se o dispositivo
patenteado de motorização externa do carro de pré-
estiramento BPSV (BRUSHLESS POWER STRETCH
VARIABLE) ao qual é possível definir a partir do painel
eléctrico o valor máximo da força do depósito do produto. O
valor de pré-estiramento do filme aplicado sobre a carga,
variável com continuidade permitindo a assumir todos os
valores na escala de até 400%, que é extremamente preciso e
assegura um maior controle do consumo de filme. Também é
possível definir diferentes valores de pré-estiro dentro do
mesmo ciclo de envolvimento, sem interromper o
envolvimento. Tudo isso permite economias no consumo
elétrico, na manutenção e no filme extensível usado para
envolver, reduzindo o tempo de retorno do investimento (pay-
back time). Podem ser alcançadas altas capacidades de
produção, de até 135 paletes/h, para o tamanho definido de
palete e ciclos de envolvimento. Foi aprimorada a
confiabilidade da máquina e a facilidade de manutenção,
minimizando as operações técnicas após a instalação.





Genesis Cube

CARRO BPVS

b DOIS SERVOMOTORES;

b PRÉ-ESTIRAMENTO VARIÁVEL ENTRE 150-400%,
AJUSTADO ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLO;

b ATÉ 12 VALORES DE FORÇA DE CONTENÇÃO
NA MESMA CARGA;

b PODE SER EQUIPADA COM BOBINES DE 500 MM
DE ALTURA (STD) OU 750 MM (OPC);

b TECNOLOGIA CUBE - NÍVEL 1 E NÍVEL 2.

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE ANEL ROTATIVO



Force = 8 Kg

Force = 8 Kg

Force = 11 Kg

Force = 15 Kg

Force = 13 Kg

Force = 17 Kg

Pre-Stretch = 400%

Pre-Stretch = 380%

Pre-Stretch = 350%

Pre-Stretch = 250%

Pre-Stretch = 250%

b  Economia de filme entre 30% a 55%
b  Garante a integridade da  carga durante a logística
b 40% de redução de danos ao produto

PRECISÃO no desbobinamento do filme, aplicando a
quantidade necessária, na posição correta, com a força
adequada para contenção do produto.

FORÇA DE CONTENÇÃO VARIÁVEL DE NÍVEIS MÚLTIPLOS
b Liberta o filme com a força ideal de contenção a cada nível do
produto
b Permite desbobinar o filme com o máximo pré-estiramento
possível a cada nível de produto.

PRÉ-ESTIRAMENTO VARIÁVEL DE NÍVEIS MÚLTIPLOS

b Garante a maior economia de filme para todas as cargas

b  Garante a maior economia de filme para todos os tipos de filme
utilizado

b  Garante o mais alto nível de contenção que pode ser obtido para
todos os tipos de filme

b  Permite economia de filme entre 30% a 55%

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DO FILME
b Base científica para a contenção definitiva do produto

b Posiciona o filme exatamente onde há maior impacto na contenção
de carga

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ÂNGULOS DA PALETE
“PROACTIVE”
b Redução de danos nos ângulos do produto

b Melhora a contenção nos lados dos planos de carga

b Permite níveis mais elevados de contenção para cada envolvimento

Pre-Stretch = 400%



SISTEMA DE INSERÇÃO DO FILME
NIP&TUCK

Dispositivo patenteado de inserção da
ponta do filme dentro da ultima camada
de envolvimento, que permite a
finalização sem nenhuma soldagem.
Este sistema permite eliminar todos os
possíveis problemas derivados da cauda
do envolvimento de filme no palete, e re-
move qualquer aquecimen-to utilizado
para soldagem no ciclo de envolvimento.

PINÇA, CORTE E SOLDA

Grupo de pinça de acionamento
pneumático com corte de filme
através de fio quente que também
inclui um dispositivo de solda de
cauda da película. A selagem
ocorre na barra de contador para
evitar danos ao produto. Ideal para
armazéns totalmente automáticos.



1 2 3

2.
MOVIMENTO ÚNICO DE CIMA
PARA BAIXO

Atenção: dependendo das
configurações escolhidas, pode
ser sugerido o uso do elevador
de palete de centro da máquina.

3.
MOVIMENTO DUPLO
Formação de "cordão" duplo.

1.
MOVIMENTO ÚNICO DE BAIXO
PARA CIMA

Atenção: para envolver a palete
de madeira esta característica tem
de ser combinada com a adoção
do elevador de centro da máquina.

DISPOSITIVO DE CORDÃO (OPCIONAL)

PRATO PRESSOR

Dispositivo de acionamento pneumático
obrigatório aplicado em sistemas de cobertura
superior (Top Inside / Outside) ou aplica do a
cargas especialmente instáveis. Com os
sistemas de cobertura superior são instalados
sopros de ar para manter a folha superior.
Disponível versão de transmissão pneumática ou
de transmissão mecânica com sistema de
pantógrafo.

Sistema para reduzir a faixa do filme num "cordão" a fim de garantir a estabilização mais eficaz da carga.

ELEVADOR DE PALETE
Dispositivo central de elevação da máquina
instalado no centro do transportador. Este
dispositivo permite o envoltório completo do
palete de madeira. Disponível em:
b acionamento pneumático
b acionamento hidráulico



TPM
Total Productive Maintenance (TPM) é um sistema de manutenção e melhoria da 
integridade dos sistemas de produção e qualidade através das máquinas, 
equipamen-tos, processos e funcionários que agregam valor de negó-cios à 
organização. O TPM concentra-se em manter todos os equipamentos em 
condições de trabalho superiores para evitar avarias e atrasos no processo de 
fabricação.
A adoção do TPM READY significa:
b Indicadores de manómetros com áreas verde-avermel-hadas mostrando a gama 
de trabalho da pressão dos dispositivos
b FRL & LUB único ponto centralizado colocado fora das cercas de segurança
b Transportadores TPM READY com sinais de inspecção claros para fácil 
manutenção



APLICADOR DE FILME DE TOPO

Dispositivo de cobertura superior da carga. Na versão TOP INSIDE,
o filme é recuperado usando um sistema patenteado que desenrola
a quantidade correta de filme, otimizando o consumo e centrando
perfeitamente o filme na parte superior  da palete. As operações de
recuperação e depósito ocorrem sem reduzir a capacidade de
produção da máquina.

Na versão TOP OUTSIDE, a substituição da bobine ocorre fora da
máquina, facilitando a sua substituição e otimizando a velocidade de
troca.

APLICADOR DE CANTONEIRAS AUTOMÁTICO
VCA4

Dispositivo aplicador de cantoneiras automático
VCA4 que consiste em quatro armazéns verticais
acoplados a quatro órgãos de extração e de
aplicação, geridos por um sistema de controlo
patenteado. Graças a esse sistema os quatro
órgãos de extração e aplicação são capazes de
"encontrar" automaticamente os quatro cantos da
palete, evitando qualquer regulação ou ajuste man-
ual do sistema.

ARC - TROCADOR DE BOBINA AUTOMÁTICO

Grupo patentado motorizado para efetuar, em, in
automático e sem intervenção do operador, a
expulsão do núcleo de papelão da bobina vazia e o
posicionamento da nova bobina de filme para o
envolvimento. Disponível a versão individual ARC/1
e a versão dupla ARC/2, também na configuração
lado Top com dispositivo de cobertura. A solução
ARC/2 que aloja duas bobinas cheias permite ao
operador uma maior flexibilidade no gerenciamento
das trocas. Os grupos de troca de bobina estão
posicionados no interi-or das proteções perimetrais
mas externamente à área útil do anel e, portanto, é
possível posicionar as bobinas novas em condições
de total segurança sem para o funcionamento da
envolvedora.



GENESIS CUBE

GENESIS CUBE TOP INSIDE

GENESIS CUBE TOP INSIDE ARC2
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENESIS CUBE BPSV / BPSV T.I.

Dimensões mín - máx da palete (*) mm

500 - 2000Altura máxima da palete

Capacidade de produção (**)

Carro de pré-estiramento

Variável

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação 380 - 400 - 415 ± 5%

Frequência de alimentação 50

CARACTERÍSTICAS PNEUMÁTICAS

Pressão ar comprimido 6 ± 1

Consumo de ar NI/min 350

CARACTERÍSTICAS DA BOBINE

Altura da bobine de filme 500 (STD) - 750 (OPC)

Diâmetro máx. da bobine

Espessura do filme (***) µm 17 - 30

Espessura do filme de topo 40 - 100

O CONTEÚDO DESTE CATÁLOGO FOI VERIFICADO ANTES DA IMPRESSÃO. A ROBOPAC RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR EM QUALQUER
MOMENTO AS CA-RACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS E ACESSÓRIOS ILUSTRADOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

(*) Possibilidade de envolver meio e um quarto de palete
(**) Em determinadas condições de envolvimento e dimensões da palete
(***) De acordo com a qualidade do filme

MÁQUINA

mm

500x600 - 1100x1300

palete/h 135

BPSV

Pré-estiro fornecido

V

Hz

bar

mm

mm 250

Altura do casquilho mm 510

µm



ROTOPLAT 3000 HD HELIX 4 EVO

FITEMBAL, LDA
Rua Agra da Cana, s/n - Aptd. 2024
4475-513 Santa Maria de Avioso 
Tlf: 229 825 678
www.fitembal.pt

Genesis Thunder
ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE ANEL ROTATIVO

ENVOLVEDORAS AUTOMÁTICAS ROBOPAC

NOVO DISPLAY
b Visualização facilitada para o
operador
b Movimentos manuais ativados
através de imagens 3D
b Solução de problemas avançada
disponível como opcional
b Documentação técnica no display

GENESIS FUTURA


