
NOVA GERAÇÃO DE ENVOLVEDORAS AUTOMÁTICOS COM BRAÇO ROTATIVO
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ENVOLVIMENTO



TAMANHO 2
Altura máx. da palete 2400 mm

TAMANHO 3
Altura máx. do palete 3000 mm

TAMANHO 1
Altura máx. da palete 2000 mm

VARIEDADE DE ALTURAS MÁXIMAS DA MÁQUINA



Helix EVO

TAMANHO GRANDE (L)
Até 1600x1600 mm

TAMANHO EXTRA GRANDE (XL)
Até 1900x1900 mm

TAMANHO PADRÃO
Até 1220x1220 mm

NOVA GERAÇÃO DE ENVOLVEDORAS 
AUTOMÁTICOS COM BRAÇO ROTATIVO 

VARIEDADE DE ALTURAS MÁXIMAS DA MÁQUINA



REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO
� SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTES POR
CORREIAS SINCRONIZADAS

� ROLAMENTOS BLINDADOS

� ÚNICO PONTO DE LUBRIFICAÇÃO
CENTRALIZADO E POSICIONADO EXTERNO AO
CERCADO DE SEGURANÇA

� NÃO É NECESSÁRIO USO DE FERRAMENTAS
PARA SET UP DA PINÇA

� ACESSIBILIDADE MELHORADA  E REDUÇÃO DO
TEMPO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS



Force = 8 Kg

Force = 8 Kg

Force = 11 Kg

Force = 15 Kg

Force = 13 Kg

Force = 17 Kg

Pre-Stretch = 440%

Pre-Stretch = 400%

Pre-Stretch = 380%

Pre-Stretch = 350%

Pre-Stretch = 250%

Pre-Stretch = 250%

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DO FILME

� Base científica para a contenção definitiva do produto

� Posiciona o filme exatamente onde há maior impacto na contenção
da carga

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ÂNGULOS DA PALETE “PROACTIVE”

� Redução de danos nos ângulos do produto

� Melhora a contenção nos lados dos planos de carga

� Permite níveis mais elevados de contenção para cada envolvimento

FORÇA DE CONTENÇÃO VARIÁVEL DE NÍVEIS MÚLTIPLOS

� Libera o filme com a força de contenção ideal em cada zona do
produto

� Permite desbobinar o filme com o máximo pré-estiramento possível a
em cada zona do produto

PRÉ-ESTIRAMENTO VARIÁVEL DE NÍVEIS MÚLTIPLOS

� Garante a maior economia de filme para todas as cargas

� Garante a maior economia de filme para todos os tipos de polímeros
utilizados

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

� Permite economia de filme entre 30% a 55%

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

PRECISÃO para desbobinar a quantidade necessária de
filme, aplicando na posição correta com a força adequada
para contenção do produto.



CARRO PGSA

Carro de pré-estiramento padrão
AC com dois motores e com
inversores de frequência, que
permitem definir os valores no
painel de controlo de pré-
estiramento variável de 150% a
400%. É possível aplicar até 12
programas de força para a
mesma carga.
A regulação da força de
contenção de carga é controlada
por uma célula de carga - CUBE
TECHNOLOGY Level 1.

A nova geração de carros de
pré-estiro da Robopac Sistemi
têm o mesmo tipo de tecnologia
para todos os modelos.

CARROS DE PRÉ-ESTIRAMENTO

Propriedades da bobine
� Diâmetro máximo da bobine: 250 mm
� Altura da bobine:  250 mm (STD) 
   500 mm (STD) 
   750 mm (OPCIONAL)
�  Espessura do filme:  12 - 30 my com bobine A=500 mm
   12 - 30 my com bobine A=750 mm

CARRO SCSP/2

Carro de pré-estiramento com
dois motores SSC (servo-
motores) que permitem definir os
valores no painel de controlo de
pré-estiramento variável de 0 a
400%. É possível aplicar até 12
receitas de força para a mesma
carga.
A regulação da força de
aplicação do filme no produto é
controlada por um sistema
PROATIVO baseado na  CUBE
TECHNOLOGY Level 2.

CARRO PGSM

Carro de pré-estiramento padrão
AC com um motor e inversor de
frequência, que permitem definir
os valores da força de contenção
no painel de controlo de até 12
programas, e com pré-estiramento
fixo de até 340%. Disponibilidade
de kits opcionais para outros
valores de pré-estiramento.
A regulação da tensão do filme no
produto é controlada por uma
célula de carga.



PINÇA FIXA

Dispositivo padrão de fixamento do
filme com sistema duplo de
acionamento e jato de ar integrado.
Posicionamento da pinça acima do
nível do transportador de paletes.

PINÇA MÓVEL (OPC.)

Dispositivo móvel de fixação do filme com sistema duplo de acionamento
e movimento de translação. Soprador de ar integrado acima do nível do
transportador e posicionamento da pinça acima do nível do transportador
de paletes (versão para H> 350 mm e para transportadores H = 80 mm).

Nova geração de sistema de fixação

PINÇAS

PINÇA DE MOLA FIXA (OPC.)

Dispositivo de fixação, corte e
soldagem de filme, que ocorre
sem o contato com o produto: a
pinça opera sobre uma mola de
acionamento (patenteado pela
ROBOPAC), com posicionamento
da pinça acima do nível do
transportador de paletes.
Desenvolvida principalmente para
garantir uma finalização perfeita
da selagem do filme.

PINÇA DE MOLA MÓVEL (OPC.)

Dispositivo de fixação, corte e soldagem de filme, que ocorre sem o
contato com o produto com movimento de translação. A pinça opera
sobre uma mola de acionamento (patenteado pela ROBOPAC), com
posicionamento da pinça acima do nível do transportador de paletes
(versão para H> 350 mm e para transportadores H = 80 mm).



TPM

Total Productive Maintenance (TPM) é um sistema de manutenção
e melhoria da integridade dos sistemas de produção e qualidade
através das máquinas, equipamentos, processos e colaboradores
que agregam valor de negócios 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 nas máquinas Helix EVO significa:
� troca livre de ferramentas (fio quente e selante)

� indicações de consumo de filmes inteligentes

� indicadores de manómetros com áreas verde-avermelhadas

mostrando a gama de trabalho da pressão dos dispositivos
� FRL & LUB único ponto centralizado colocado fora das cercas

de segurança
� Transportadores TPM READY com sinais de inspecção claros

para fácil manutenção

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.

Esse sistema permite eliminar
todos os possíveis problemas
derivados da cauda do
envolvimento de filme no
palete, e remove qualquer
aquecimento utilizado para
soldagem no ciclo de
envolvimento.



Sistema de corte independente
utilizado tanto com a pinça fixa
quanto com a pinça móvel.
Disponível em:
�  Corte por cabo de resistência
  e amortecedor
�  Corte por cabo de resistência
  e soldagem por meio de placas
  (opcional)

BRAÇO DE CORTE

ELEVADOR

Elevador no centro da máquina
com funcionamento pneumático
inserido no centro do transportador
da máquina automática. Este
dispositivo permite envolver todo o
palete de madeira.
Disponível com:
� Acionamento pneumático
� Acionamento hidráulico

APLICAÇÃO DE FILME DE TOPO

Dispositivos para efetuar a aplicação de filme superior
sobre o palete. TOP INSIDE desbobinamento, corte e
posicionamento da folha de filme aplicada na parte su-
perior do palete. As novas máquinas Helix EVO já
estão preparadas para incoroprar o dispositivo TOP
INSIDE, sendo necessário apenas a susbtituição de
uma das estruturas verticais da máquina.
TOP OUTSIDE posicionado no lado externo da
máquina, a bobina posiciona-da no chão facilita a
substituição.

OUTROS DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Helix EVO

PRATO PRESSOR
Dispositivo que pode ser utilizado
com sistemas de aplicação supe-
rior de filme (Top Inside/Outside)
ou com cargas muito instáveis.
Disponível com acionamento
pneumático, movimento mecânico
mediante sistema de pantógrafo.



DISPOSITIVO DE CORDÃO

1 2 3

Sistema para reduzir a faixa do filme em uma "corda" a fim de garantir a estabilização mais
eficaz da carga.

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 "corda"
dupla.

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 AUTOMÁTICO APLICADOR DE CANTONERAS VCA4

Dispositivo aplicador de cantoneiras automático VCA4
que consiste em quatro armazéns verticais acoplados a
quatro órgãos de extração e de aplicação, gerenciados
por um especial sistema de controle patenteado. Graças
a um sistema de controle especial (patenteado
ROBOPAC) os quatro órgãos de extração e aplicação
são capazes de "encontrar" automaticamente os quatro
cantos do palete evitante qualquer re-gulagem ou ajuste
manual do sistema.



MÁQUINA HELIX 1 EVO HELIX 1 EVO T.I. HELIX 3 EVO HELIX 3 EVO T.I.

Dimensões mín - máx palete (*) (mm) 400x600 - 1220x1220 

500 - 2000

Capacidade produtiva (**)

PGSM

161% - 208% - 269%

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Tensão de alimentação 380 - 400 - 415 ± 5%

500 (PADRÃO) - 750 (OPCIONAL)

250

Espessura do filme (***) μm

Espessura do filme de topo

T.I. = Top Inside
(*) Possibilidade de envolver meio e um quarto de palete
(**) Em determinadas condições de envolvimento e dimensões do palete
(***) De acordo com a qualidade do filme

400x600 - 1220x1220

Altura da palete (mm) 500 - 2000

65 45 80 55palete/h

Carro de pré-estiramento std

Pré-estiro fornecido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

V

Frequência de alimentação Hz 5% ± 1

CARACTERÍSTICAS PNEUMÁTICAS
Pressão de ar comprimido bar 6 ± 1

CARACTERÍSTICAS BOBINE
Altura da bobine de filme (mm)

(mm)Diâmetro máx. da bobine

12 a 30

μm 60 a 90

Helix 1 
Evo 

Helix 1 
Evo T.I. 

Helix 3 
Evo 

Helix 3 
Evo T.I.



ROTOPLAT 3000 HD GENESIS HS

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


