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

Reiso 2901
MÁQUINA DE CINTAR AUTOMÁTICA COM APLICADOR DE CANTONEIRAS



Heating temperature and cooling time adjustable.

Painél de controlo touch 
screen para o mod. 2901 e 
as suas variantes, mod. 
2903 e 2904.
Visualização de falhas e 
seleção de linguagem. 
Capaz de introduzir 10 
alturas de cintagem em 10 
programas diferentes.

2901
Máquina de cintar automática
com aplicador de cantoneiras

Máquina de cintagem horizontal com aplicador
de cantoneiras automático, fácil e progamação
user-friendly. Preparada para integrar linhas
automáticas.

·Produção e tecnologia com recurso a componentes 
Europeus de elevada qualidade.

·Fácil momorização das diferentes alturas de cintagem, 
pressionando um botão quando a máquina está na 
posição desejada. Possibilidade de memorizar 10 alturas 
diferentes em 10 programas diferentes.
·Aplicador de cantoneiras automático.
·Sistema de pressão no arco para compactar as cargas e 
guiar a cinta.
·Sistema de ar de aplicação de cantoneiras através de 4
braços telescópicos em "L", ajustáveis à dimensão da 
palete.
·Tensionamento ajustável através de sistema de 
braçadeiras de alta tensão.
·Cabeça de alumínio do mod. 1900 para assegurar 
duração da vida útil da máquina.
·Produção média de 50 paletes/hora com 4 cantoneiras e 
3 cintagens.
·Luzes de alarme. 

Os modelos 2901-2904 conseguem, 

em simultâneo, aplicar verticalmente 

as cantoneiras e cintar horizontalmente 

a palete pretendidade.



Mod. 2901

A máquina de cintar 2901 requer que o lado
mais pequeno da palete, esteja em paralelo
com a máquina, na posição de entrada.

Mod. 2904

A máquina de cintar 2904 requer que o lado maior
da palete, esteja em paralelo com a máquina.

Mod. 2903

A máquina de cintar 2903 está
preparada para a assembelagem
do aplicador de cantoneiras e
permite a entrada das paletes de
ambos os lados.



O aplicador de cantos é rápido e 
preciso. Pode ser inserido em 
diferentes programas, o que permite a 
adaptar a cintagem ao produto.

Características
VOLTAGEM: 220 V / 380 V   50/60 Hz Trifásica.

CONSUMO: 2 Kva.

PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO: 6 bar.
PRESSÃO DE AR MINIMA:: 4,5 bar.

Especificações técnicas
LARGURA CINTA: 8-12-15,5 mm (ajustada em Fábrica)

ESPESSURA CINTA: 0,63-0,85 mm.

SOLDADURA: Por resistência elétrica. Temperatura de 
soldadura e tempo de arrefecimento ajustáveis.

CONSUMO DE AR: 200 nl (2901-2904) - 90 nl (2902).

DIMENSÕES DA MÁQUINA EMBALADA: 2901-2904 (3 pack):
382 x 202 x 166 cm / 120 x 67 x 196 cm / 165 x 165 x 117 cm.
2903 (2 packs): 382 x 202 x 166 cm / 120 x 67 x 196 cm

ALURA MINIMA DE CINTAGEM: 130 mm.

CICLO DE CINTAGEM COM 3 CINTAS E 4 CANTONEIRAS: 51 seg. / 

38 seg. (sem cantoneiras)
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