
• Sistema altamente flexível que produz bolhas ou tubos em demanda para
empacotamento, intercalagem, bloco e revestimento (encintamento)

• Um sistema com patente requerida de correia dupla de transmissão e de
fechamento, garante uma melhor vedação do ar para uma melhor proteção

• Sistema de mesa totalmente elétrico opera a 19,8 m (65 pés) por minuto
possuindo diversos tipos de acessórios, que o torna ideal para estações de
embalamento de qualquer tamanho

• Design inteligente permite uma fácil regulagem pelo operador, gerenciando o calor,
o ar e a velocidade para um nível consistente do enchimento e a qualidade de selagem

• Infla e lacra o material da manta e do tubo protetor do início ao fim, eliminando o desperdício

• Projetado para fácil manutenção

• Material oferecido em caixas com alto rendimento, reduzindo as exigências com
armazenagem e transporte com outros meios de proteção como: papéis,
espumas e rolos de plástico bolhas preenchidos

• Sistema de materiais combinados caracteriza nosso exclusivo “favo de mel”
e Perfurações EZ-Tear™, e estão disponíveis em diversos tipos de filmes

Benefícios para o usuário

Nova AirPouch® FastWrap™ – O mais alto padrão de
excelência em embalagens de proteção por demanda

A nova versão da AirPouch® FastWrap™ é o sistema de embalagem de pro teção
por demanda mais flexível, seguro e fácil de usar pelo usuário. O sistema FastWrap produz
bolhas e tubos inflados usados para aplicações de intercalagem de embalagens e
revestimento. A FastWrap protege e amortece seus produtos durante o transporte,

reduzindo perdas, devoluções e aumentando a satisfação do cliente.
Compacta e conveniente, com design totalmente elétrico e utilizando pouco

espaço, a AirPouch FastWrap é ideal como sistema independente ou se
combinada com diversos tipos de acessórios para estações de embalagem de

qualquer tamanho. O sistema opera a 19,8 m (65 pés) lineares por minuto, possui
controles fáceis de operação e troca de material.
O sistema FastWrap possui uma tecnologia avançada que garante a confiabilidade e a

qualidade. Um sistema de patente requerida de correia de transmissão dupla e de fechamento
garante um fechamento sem amassados e uma melhor retenção do ar. De design inteligente,

trabalha juntamente com as configurações definidas pelo usuário, para o controle consistente do calor, ar e
velocidade, produzindo fechamento de alta qualidade do início ao fim. Os itens de desgaste são posicionados
para fácil acesso e uma luz indicadora notifica o usuário sobre a necessidade de manutenção. O sistema de
diagnóstico de produtividade simplifica a manutenção. Além disso, o sistema de embalagem de proteção por
demanda AirPouch FastWrap possui um design sem faca – eliminando o item de desgaste primário encontrado
em outras máquinas da categoria.

O recurso de bolhas amortecedoras AirPouch FastWrap (patente requerida) possui um design de “favo de mel”
com canais cheios, que permite uma embalagem multidirecional e uma melhor proteção do produto.

O FastWrap conta com a exclusiva perfuração EZ-Tear™ entre cada tubo, facilitando a
separação e reduzindo o desperdício de materiais. Os
dois produtos estão disponíveis em diversos tipos de
filmes compatíveis com o sistema, incluindo os
biodegradáveis e reciclados (EarthAware™

Biodegradable Films). O material fica adequadamente embalado e fácil de manusear,
reduzindo consideravelmente as exigências encontradas para o armazenamento de
proteções com papéis, maços de bolhas e espumas.
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Atendimento de pedidos pelo correio,
logística de terceiros e atendimentos
de contratos de embalamento de:

• Eletrônicos e Componentes

• Peças automotivas e de
aparelhos eletrodomésticos

• Cosméticos

• Saúde e beleza

• Itens de hobby e artesanato

• Artigo de vidro e presentes

• Artigos para decoração

• Joias a novidades

• Produtos farmacêuticos/médicos

m a t e r i a l s s e r v i c em a c h i n e s

s y s t e m s a d v a n t a g e

• Suporte para máquina

• Enrolador automático

• Depósito para materiais

• Pedal

• Soluções de engenharia customizadas de
acordo com os requisitos de cada estação
de embalamento

Especificações técnicas

Aplicações típicas

Opcionais

Características padrão
• Design totalmente elétrico não exige ar

comprimido para operar

• Compacta e leve para portabilidade

• Correia de transmissão dupla e achatamento
para selagem com patente requerida

• Design sem faca de corte eliminando o item
de desgaste primário

• Equipamento confiável requer manutenção mínima

Acessórios opcionais com
suporte para máquina e
enrolador de filme automático

Correia de transmissão dupla
e fechamento com patente
requerida garantem a
qualidade do lacre

Design compacto,
totalmente elétrico

Características
mecânicas

Peso: 17 kg (38 lb)

Dimensões: C 25 x L 44 x A 46 cm (9,5 x 17,5 x 18 pol)

Elétrico: 100/240 VCA; 50/60 Hz; 7/3,5 FLA

Tamanho: Envoltório de 30,5 cm (12 pol) (inflado) Tubo de 35,5 cm (14 pol) (inflado)
533,4 m (1750 pés)/ caixa desinflada 533,4 m (1750 pés)/ caixa desinflada
355,4 m (1166 pés)/ caixa inflada 422,1 m (1385 pés)/ caixa inflada

Outro Material: Duraclear™ 2000 (Transparente) Duraclear™ 2000 (Transparente)
Tipos disponíveis: Earthware™ Biodegradável Earthware™ Biodegradável

Earthware™ Reciclado Earthware™ Reciclado
Premium Alta Densidade

Bolhas por demanda
Uma caixa pequena de FastWrap
gera mais de 420,6m (1,380 pés)
lineares de embalagem protetora

Porta-Rolos
Opcional

Folhas para
intercalagem FastWrap
com bolhas acolchoadas

Embalagem de
Proteção FastWrap
usando bolhas
acolchoadas

Bloqueador
FastWrap usando
tubos soprados

Automated Packaging Systems Inc.
10175 Philipp Parkway
Streetsboro, Ohio 44241
Tel: 330-528-2242
Fax: 330-342-2400

Visite-nos no
www.autobag.com.br
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