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Máquinas para aplicação de Fitas 
Adesivas 

FIT-100 
Máquina seladora de caixas de papelão: 

possui esteira de arraste nas duas 

laterais da caixa. Faz o fechamento das 

abas automaticamente e sela o fundo e 

o topo da caixa de papelão 

simultaneamente com fita adesiva. 

Baixo consumo de energia 

Produtividade de até 800 cxs/h 

Peso máximo das caixas 50 kg. Utiliza 

ar comprimido 

 

FIT-101 
Máquina seladora de caixas de 

papelão: possui esteira de arraste no 

fundo e topo da caixa. Sela o fundo e o 

topo da caixa de papelão com fita 

adesiva 

Produtividade de até 1200 cxs/h. 

Baixo consumo de energia. 

Peso máximo da caixa: 40g 

FIT-102 

Máquina seladora de caixas de papelão: 

possui esteira de arraste no fundo e topo 

da caixa. Equipamento destinado a 

produções onde há uma grande 

variedade de tamanhos de caixas de 

papelão. Sela o topo e o fundo da caixa 

de papelão simultaneamente com fita 

adesiva FITFILM. 

Baixo consumo de energia. 

Produtividade de até 1200 cxs / h 

 



Máquinas para aplicação de Fitas 
Gomadas 

FIT-200 
Aparelho dispensador e aplicador de 

fita gomada. Possui alavanca 

dispensadora com limitador, fitas 

sempre com o mesmo comprimento. 

Utiliza todas as fitas gomadas 

 

FIT-201 
Aparelho dispensador e 

aplicador de fita gomada. Utiliza 

somente fita gomada sem 

reforço com ou sem impressão. 



Máquinas para aplicação de Cintas 
Plásticas 

FIT-300 
Aparelho esticador para cinta de 

arquear, PP e PET 

 

FIT-301 
Máquina semiautomática de arquear 

fardos com cinta plástica. Operação 

simples e fácil manutenção. 

Controle de tensão mecânico. 

Utiliza cintas de polipropileno de 

6mm a 15mm. 

FIT-301 
Máquina de arco semiautomática, para 

arquear fardos com cinta de arquear. 

Operação simples e fácil manutenção. 

Controle de tensão mecânico. Utiliza 

cintas de polipropileno de 8mm a 

15,5mm. Ótimo custo benefício. 

Produtividade 27 fardos/min 



FITFILM COMÉRCIO E  REPRESENTAÇÃO LTDA 

Rua Marechal Bernardo Vasques 42  

Ramos – Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 21031-070 

CNPJ: 11.890.012/0001-55 

 

Televendas:  

21 – 2564-5177 

21 – 2561-1388 

21 – 3197-6649 

vendas@fitfilm.com.br 

 

www.fitfilm.com.br 

 
 

Conheça nossas outras linhas  para 

fechamento e proteção 


