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Kern 40-1
O modelo K40-1 processa filme plástico dobrado. As embalagens são 
seladas por um dispositivo em forma de L. Trata-se de um sistema de 
embalagem que pode ser usado para envolver individualmente livros, 
pilhas de folhetos e embalagens. O sistema é equipado com túnel de 
encolhimento e pode ser operado independentemente ou como 
módulo final de uma linha de fabricação de livretos.

Kern 40 Configurações

Kern 40-15
O modelo K40-15 foi desenvolvido primeiramente para abranger 
aplicações de postagens. Geralmente, o sistema é utilizado para 
embalar e despachar grandes quantidades de revistas, folhetos e 
outras publicações. O sistema é extremamente flexível e foi projetado 
para rápida troca de configurações, além de proporcionar com 
grande eficiência o agrupamento de volumes de diferentes tipos e 
dimensões. Em relação às vantagens da K40-15, importante destacar 
a alta velocidade e o baixo nível de interrupção do processo de todo 
o sistema.

Kern 40-9
A K40-9 é um sistema de embalagem projetado para envolver 
pacotes de espessura grossa, como livros, grupos de catálogos e 
revistas, entre outros. Inovador, estado da arte em eletrônica, 
combinado com um módulo especial de selagem transversal, o 
sistema gerencia com eficiência os volumes de produtos e separa os 
itens embalados de forma rápida e segura, com baixo índice de 
intervenção pelo operador.

Kern 40-6
A K40-6 representa o modelo de entrada da linha. Trata-se de uma 
solução com ótima relação custo-benefício para embalamento de 
revistas, livros, catálogos de produtos comerciais e promocionais. 
Como conseqüência, o público alvo do produto são empresas que 
demandam excelente qualidade de embalagem mas não requerem 
alta velocidade do sistema. Apesar de ser o modelo de entrada da 
série K40, a K40-6 é equipada com um sistema eletrônico completo. 
Com isso, vários formatos de produtos e tipos de serviço podem ser 
gerenciados facilmente na K40-6, como em todos os modelos da 
linha K40.

Mín. 120 x 150 mm  -  Máx. 300 x 420 mm
Mín. 0,1 mm  -  Máx. 80 mm

Máx. 400 mm
Máx. 600 mm
Máx. 700 mm
Máx. 9000 peças por hora 
Polietileno (PE), polipropileno (PP), PVC    

Mín. 120 x 150 mm  -  Máx. 300 x 420 mm
Mín. 0,1 mm  -  Máx. 40 mm

Máx. 400 mm
Máx. 600 mm
Máx. 700 mm
Máx. 15000 peças por hora 
Polietileno (PE), polipropileno (PP), PVC    

Mín. 120 x 150 mm  -  Máx. 300 x 420 mm
Mín. 0,1 mm  -  Máx. 40 mm

Máx. 400 mm
Máx. 700 mm
Máx. 6000 peças por hora 
Polietileno (PE), polipropileno (PP), PVC    

Mín. 100 x 150 mm  -  Máx. 300 x 420 mm
Mín. 5 mm  -  Máx. 150 mm

Máx. 300 mm
Máx. 500 mm
Máx. 1200 peças por hora 
Polietileno (PE), polipropileno (PP), PVC    

Especificações

Dimensões do volume
Espessura do volume
Diâmetro do rolo 
· desbobinador interno
· desbobinador externo
Largura do filme
Velocidade do ciclo
Tipos de filme
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( Somente alimentadores fixos são disponíveis )



Kern 40

Mercado e aplicações
Atualmente, embalamento com filmes 
plásticos representa um meio comum, 
prático e de boa relação custo benefício  
para embalar e postar volumes. 

Virtualmente, toda a gama de produtos 
da indústria de impressão e artes gráficas 
- revistas, jornais, livros, cadernos, 
agendas, calendários, etc. - podem ser 
embalados com filmes plásticos. 

O embalamento com filmes plásticos 
torna possível selecionar diferentes tipos 
de itens em um volume individual, que 
pode ser convenientemente enviado aos 
clientes. Este processo elimina a 
necessidade de envio de volumes ao 
destinatário de forma fracionada. 
Embalagens com filmes plásticos são 
atrativas e proporcionam um alto nível de 
proteção.

As aplicações podem ser customizadas 
para atender a diversas necessidades 
como armazenamento, exposição e 
postagem. 

Linha de produtos Kern 40
A série de Sistemas de Embalagem Kern 
40 é uma linha completa de 
equipamentos especialmente 
desenvolvidos para responder de forma 
efetiva à demanda do mercado de 
embalagens com filme plástico. Os quatro 
modelos de Kern 40 combinam 
características distintas para atender a 
necessidades específicas.

Características principais
Os Sistemas de Embalagem Kern 40  são projetados para operações 
contínuas e ergonômicas. A modularidade da Kern 40  permite 
configurar cada sistema para atender certos tipos de aplicações, além de 
possibilitar aperfeiçoamentos futuros de um sistema instalado a qualquer 
momento, garantindo a segurança do investimento inicial. A interface 
amigável da tela sensível ao toque permite uma rápida seleção de 
parâmetros de trabalho e troca de configurações, que são armazenados 
pelo sistema. A unidade de controle eletrônico da Kern 40 garante com 
precisão a seleção de parâmetros, simplifica ajustes e facilita a operação 
do sistema, reduzindo o tempo de preparo entre as diferentes tarefas 
e aumentando consideravelmente o rendimento. Como a utilização 
dos componentes mecânicos foi reduzida deliberadamente ao máximo 
possível, os intervalos de manutenção são maiores, permitindo redução 
de custos.

Os Sistemas de Embalagem Kern 40 são configurados através de uma 
seleção de componentes e opções: 

•  Módulos de entrada 
Alimentadores de lançamento, rotativos, por fricção, para brindes. 
Quando requisitado, alimentadores podem ser entregues com suportes 
móveis para permitir uma rápida troca de configurações. 

•  Módulos de endereçamento 
Estes módulos imprimem o endereço diretamente no produto, em sua 
embalagem plástica ou fixam etiquetas adesivas com endereçamento 
pré-impresso. 

•  Módulos de embalamento 
Embalam os volumes com filme transparente ou personalizado. Dentre 
as opções estão o processo de termo- encolhimento, selagem a quente 
ou por cola.

•  Módulos de saída 
Esteiras motorizadas, unidades de separação e empilhadores 
programáveis. 

Ampla gama de aplicações
A excelente versatilidade da embaladora Kern 40 a transforma 

em um modelo adaptável para diferentes aplicações em 
setores de impressão digital, imprensa, distribuição de 

revistas e jornais, fabricação de livros, marketing direto, 
administração pública, propaganda, entre outros.
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