
S t r a p p i n g t e c h n o l o g i e s

Reiso 2820
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA CINTAGEM VERTICAL



Fácil de operar. Move-se a máquina em direção à
palete, evitando mover a carga antes de cintar.
Existem 3 opções de alimentação.

·Fabrico e tecnologia com componentes europeus de
elevada qualidade.

·Cabeça de cintagem e rolos de tensão em aluminio para
uma maior duração da máquina.

·Tensão ajustável através de embreagem eletromagnética.
Capaz de tensionar entre 3 a 80 Kg.
·3 opções de alimentação elétrica: ligada à tomada, com
baterias fixas ou baterias extraíveis e intercambiáveis.
·Altura de cintagem regulada manualmente sem esforço.

·Permite cintar desde 135 mm do solo até 2400 mm.

·Facilita a colocação das cantoneiras ao mesmo tempo que
se realiza a primera cintagem e também o seu transporte ao
local de operação.
·Travão para evitar movimentos indesejados.

·Bobine da cinta situada na base para facilitar a sua
substituição.
·Líder de mercado de cintadoras semiautomáticas no sector
hortofrutícola desde 1994.

 220 V / 240 V · 50 / 60 Hz · Monofásica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VOLTAGEM:

CONSUMO: 1 Kw. PRODUTIV. APROX.:  20-30 paletes / hora

AUTONOMIA APROX. BATERIA: 600 cintagens

DIMENSIÕES DA MÁQUINA: 1129 x 897 x 2935 mm
Desde 135 mm a 2400 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LARGURA DA CINTA: 6-8-12-16 mm. (Ajustado em fábrica).

ESPESSURA DA CINTA: 0,50-0,85 mm.

SOLDADURA:

OPÇÕES: 3 tipos de alimentação eléctrica: com baterias, com

baterias extraíveis e intercambiáveis ou ligação directa à tomada.

ALTURA DE CINTAGEM:

Manuseio ergonómico com travão Ampla variação de cintagem: desde 135 mm a 2400 mm

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

Temperatura de soldadura e tempo de arrefecimento ajustáveis.

Através de resistência eléctrica.
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