
• Opera a velocidades de até 2 metros (900 polegadas) por
minuto (o número de embalagens por minuto depende do
tamanho do saco) 

• Software de controle AutoTouch™ de fácil operação 
e que conta com componentes de última geração
aumentam a confiabilidade do sistema e
simplificam a experiência do usuário

• Um sistema altamente flexível aceita uma
ampla variedade de métodos de
carregamento, alimentação
automática, impressão em linha,
tamanhos de produtos e de
embalagens

• Sistema de vedação avançado
assegura o fechamento à vácuo
constante de embalagens, com
alta qualidade

• Maquinário anticorrosivo de aço
inoxidável para procedimentos diários
de lavagem

• Montado em rodízios para maior mobilidade

• Embalagens específicas ao sistema oferecem uma
variedade de recursos especiais, tais como zíper de fechamento,
abas para fechamento, perfurações para segurança e muito mais

Benefícios ao usuário

O FAS SPrint Revolution Bagging System oferece novos níveis de
velocidade e versatilidade ao atender as necessidades de ambientes de
embalagens que necessitam de procedimentos diários de lavagem.
Operando em velocidades de até 2 metros (900 polegadas) por minuto,
este sistema de empacotamento inovador foi criado para apresentar o 
que há de mais recente em termos de flexibilidade, funcionalidade e
confiabilidade em embalagens.

Projetado para satisfazer requisitos de alta produtividade, o 
FAS SPrint Revolution apresenta uma esteira de sacos pré-abertos 
prontos para carregamento imediato. A área de carregamento de 

152 cm (60 polegadas) conta com uma passagem de 15 cm (6 polegadas), que se inclina verticalmente para melhores
condições sanitárias e de manutenção. A inovação de um Empacotador selante de movimento coordenado em 
conjunto com um sistema de vedação em banda garantem a qualidade de vedações a vácuo em embalagens de 
0,95 cm (3/8 polegadas). O sistema opera em modo contínuo, intermitente ou por lotes, com ciclos em parâmetros 
pré-estipulados, ou manualmente com um pedal. Este design altamente flexível tem espaço para um ou mais
operadores, com entrada de uma ampla variedade de produtos e tamanhos de embalagens.

Um pacote de controle Allen-Bradley® integrado, com motores e eixos Kinetix® Servo, um CompactLogix™ L45 PLC,
um painel grande PanelView™ Plus HMI de 10" foi projetado para facilidade na operação, manutenção, integração e
confiabilidade total do sistema. A programação de todos os componentes é feita com um simples cartão flash. O
software de controle AutoTouch™ exibe dados de produtividade em tempo real e dá fácil acesso a armazenagem de
trabalhos, históricos de trabalhos e diagnósticos do sistema no painel.

As embalagens Genuine SidePouch® são específicas ao sistema para melhor desempenho, e oferecem uma
variedade de recursos adicionais, tais como zíper de fechamento, abas para fechamento, parte superior reforçada e
perfurações para segurança. Como as embalagens são pré-manufaturadas, não é necessário fazer modificações
dispendiosas na máquina para utilizar estas características. Encontram-se disponíveis sacos SidePouch em uma ampla
gama de materiais, que podem ser impressos antecipadamente em até 10 cores com imagens em alta resolução, texto
e códigos de barras para embalagens exclusivas e atraentes visando estar à frente da concorrência.

FAS SPrint Revolution™— Transformando 
a flexibilidade, desempenho e produtividade 
de embalagens para alimentos
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