
Robot S6
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVIMENTO COM FILME EXTENSÍVEL

ENVOLVIMENTO



MLC MULTILEVEL CONTROL 

Tecnologia de excelência

Multi-level

FORÇA DE CONTENÇÃO
variável

Multi-Level 

PRÉ-ESTIRAMENTO
variável

POSICIONAMENTO
estratégico do filme

CUSTOS DE GESTÃO MAIS BAIXOS

A MLC é a tecnologia que permite a melhor estabilização de
carga, utilizando a menor quantidade de filme. Isto graças à
possibilidade de colocar a quantidade ideal de filme em cada
parte da carga com a melhor força de retenção.

b REDUÇÃO DE 35% A 55% DOS CUSTOS DE FILME 

b MELHOR CONTENÇÃO DA CARGA

b REDUÇÃO DE 40% DOS DANOS DO PRODUTO



 

VANTAGENS

b MÁXIMA PRODUTIVIDADE

b OPTIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DAS

PERFORMANCES

b MANUTENÇÃO PREVENTIVA

b RESOLUÇÃO RÁPIDA DOS PROBLEMAS

b PLUG & PLAY

b INDÚSTRIA 4.0

INOVAÇÃO E ACESSO AO APOIO AO CLIENTE

Rconnect, é a plataforma tecnológica que combina
inovação e acesso, permitindo o controlo completo do
funcionamento das máquinas e um suporte total ao
cliente final.
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Robot S6
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVIMENTO COM FILME EXTENSÍVEL

MULTILEVEL
CONTROL

PRODUTOS LEVES

PRODUTOS ALTOS 

PRODUTOS BAIXOS

PRODUTOS CILÍNDRICOS

PRODUTOS EXTRA GRANDES

PRODUTOS PESADOS

PRODUTOS INSTÁVEIS

PORQUÊ ROBOT S6?

b DESEMPENHO: apto para produtos de qualquer forma, dimensão e peso 

b ERGONOMIA: fácil deslocação graças à pega de movimentação 

b INTERFACE USER FRIENDLY: facilidade de utilização graças aoo painel touch colorido
com ícones patenteados pela Robopac

b FLEXIBILIDADE: máxima elasticidade logística e gestão do armazém 

b CONFIABILIDADE: graças à qualidade de projeto e construção dos componentes e às
mais de 50.000 máquinas instaladas no mercado

b SEGURANÇA TOTAL graças ao pára-choques de segurança robusto para paragem
imediata  

b MENOR CUSTO DE GESTÃO graças à tecnologia Multilevel Control 

b INDÚSTRIA 4.0 possibilidade de instalar o sistema R-Connect 



DESCRIÇÃO DOS CICLOS 
Subida-descida manual
Ciclo de subida-descida
Ciclo apenas de subida ou apenas de descida
Ciclo alimentador
Programa F1 produtos grandes
Programa F2 produtos cilíndricos
Contador parcial e total de embalagens
Ajuste do retardo da fotocélula
Altímetro
Offset desde o solo
Bloqueio do teclado
Dados de produção

O painel de controlo com ecrã touch screen a cores permite criar até 12 programas (+12 com
Multilevel Control) em modo simples e intuitivo graças aos ícones patenteados Robopac.

DISPOSITIVO DE CORDÃO VARIÁVEL (OPC.)*

Sistema automático de redução da bande de filme.
A melhor solução para a contenção dos produtos.

*apenas com carro de pré-estiramento PDS e PVS.

DISPOSITIVO PARA CORTE AUTOMÁTICO DO FILME (OPC.)

A máquina pode ser equipada com um dispositivo de corte automático
do filme que atua no fim de ciclo e permite um aumento de eficiência
em termos de tempo, facilitando o trabalho do operador.

KIT PORTA-BOBINE PARA APLICAÇÃO DE REDE (OPC.)*

*apenas com carro FRD.

PAINEL DE CONTROL

DESTAQUES

DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS
12 programas memorizáveis (+12 com Multilevel Control)
Ajuste da velocidade de rotação
Ajuste da velocidade de subida do carro
Ajuste da velocidade de descida do carro
Configuração do nº de voltas em cima
Configuração do nº de voltas em baixo
Configuração do nº de voltas de reforço
Ajuste da tensão do filme em subida (FR, PDS e PVS)
Ajuste da tensão do filme em descida (FR, PDS e PVS)
Ajuste do pré-estiramento do filme em subida (apenas em PDS e PVS)
Ajuste do pré-estiramento do filme em descida (apenas em PDS e PVS)



CARROS DISPONÍVEIS

CARRO FRD

Carro com freio mecânico no rolo de retorno para estiramento de filme:
alongamentos feitos de forma constante do filme, independentemente do
diâmetro da bobina. Dispositivo de engate/desengate rápido do freio para
facilitar o engate do filme na base do palete. A tensão do filme é
regulável manualmente por meio de um freio que atua diretamente num
rolo de borracha. Este freio permite que os rolos façam mais ou menos
pressão no desenrolar do filme e consequente estiramento.

CARRO FR

O carro FR é dotado de dispositivo de estiramento do filme realizado
através de um freio eletromagnético de pó controlável no painel de
comando. O engate do freio é temporizado para facilitar o engate do filme
na base do palete. O freio eletromagnético garante uma alta precisão no
controle do torque de frenagem e nenhuma emissão de material
poluente.

CARRO PDS

Carro PDS com sistema duplo de pré-estiramento ativável no quadro de
comando. O carrinho é dotado de pré-estiramento fixo em 250%,
pressionando o comando “Stretch Control”, o carrinho pode passar
automaticamente com pré-estiramento variável ativando a embreagem
eletromagnética, posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.

CARRO PVS

Carro PVS com rolos de pré-estiramento de dupla motorização
independente com regulação no quadro da relação de pré-estiramento
de 150% a 400%. Força de aplicação do filme na carga é regulável no
quadro e controlada pelo dispositivo eletrônico patenteado. Este
carrinho de alto desempenho permite uma alta economia de filme
utilizado para cada uma das embalagens.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA
N°2 12V 110 Ah
(C5) Pb / Acid

Altura máxima do produto (mm) 2200 std.
2400/2800 opc.

Dimensões mínimas (LxW) 600x600

Tipo do carro FRD                             FR                               PDS                             PVS

Tensão do filme Manual Ajustável através
do painel

Pré-estiramento do filme n.a.                             n.a. Variável
150-400%

Tensão de alimentação (V) 100-240 V (monofásica) - 50/60Hz

Potência instalada (kW) 0,3

Velocidade de rotação (m/min) 35 a 80

Velocidade subida-descida do carro 1,5 a 5

N.° paletes por carga de bateria >250

Dimensiões máximas bobine (HxØ) 500x300

Peso máximo bobine (kg) 20

Espessura do filme (µm) 17 a 35

Colocação de garfos do empilhador Traseira e dois lados

LAYOUT ROBOT S6 [mm]

Os conteúdos deste catálogo foram verificados aquando da impressão. A Robopac reserva-se o
direito de modificar, em qualquer momento, as características técnicas dos produtos e dos
acessórios ilustrados no presente documento.

* Altura 3100 mm apenas com carro motorizado (PDS e PVS)
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ROBOT S6
FRD

ROBOT S6
FR

ROBOT S6
PDS

ROBOT S6
PVS

Bateria

(mm)

Ajustável através
do painel

Ajustável através
do painel

Fixo a 250%

(m/min)

(mm)

2200 std.
2400/2800/3100 opc.



11

Fn

70

Fn

70

35 80

Fn

70

35 80

Fn

70

35 80

Fn

70

Fn

70

Fn

70

1 1
GAMA DE ENVOLVEDORAS ROBOPAC

ROTOPLAT TECHNOPLAT
2000

ROTARY ROTOTECH
3000

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

Robot Master Plus
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVIMENTO COM FILME EXTENSÍVEL

Display Robot 
Master




