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Filme Stretch Manual 

Filme stretch industrial produzido por 

coextrusão de três filmes, sendo do 

interno feito com matéria-prima própria 

para aumentar a força de tensão e os 

dois externos são produzidos com 

matéria-prima adesiva para aumentar a 

pega para aplicação. 

Soluções integradas e 
completas para 

fechamento e proteção de 
embalagens 

 

• Filme Stretch Manual 

• Filme Stretch Automático 

• Bob.Ecostretch Pre Estirado 

• Fita Tudo e Filme Cortado 

Filme Stretch Automático 

Filme produzido a partir de blendas de 

polietileno linear em coextrusoras planas 

(cast) de três camadas, que possuem 

controle de espessura e sistema de 

alimentação automáticos, proporcionando 

uniformidade ao longo de toda produção. 

Bob.Ecostretch Pre Estirado 

O Fita Stretch Estirado é um filme que poderá 

economizar até 60% do seu gasto. Desenvolvido 

para peletização. 

Fita Tudo e Filme Cortado 
Fornecemos filmes cortados em larguras 
múltiplas de 50mm até 450mm. Utilizações: em 
pequenas unidades de produtos, bem como 
feixes de madeiras e alumínio, peças automotivas 
e indústria moveleira. 



Máquinas e 

Equipamentos 

Paletizadora FORPACK F1 

Características 

 • Programação de quantidades de voltas na base e 

na parte superior do palete  

• Ajuste de velocidade da plataforma giratória por 

inversor  

• Partida e parada progressiva  

• Parada indexada (após finalização do ciclo a base 

giratória pára no ponto exato de partida)  

• Capacidade da plataforma para paletes de até 

2000kg  

• Fotocélula para leitura automática da altura do 

palete  

• Opção de função automática ou manual  

• Colunas para paletes com altura de até 2100mm  

• Plataforma com diâmetro de 1650mm  

• Dispositivo de segurança para motor e redutor  

• Potência elétrica 220v/380v trifásica 

Soluções integradas e 
completas para 

fechamento e proteção de 
embalagens 

 

Paletizadora Horizontal 

Extend EXR-401 

 

Robô WR 100 

Freio Elétromagnético - FM 

 
Aplicador Manual 



Soluções integradas e completas para 

fechamento e proteção de embalagens 
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Televendas:  

21 – 2564-5177 

21 – 2561-1388 

21 – 3197-6649 

vendas@fitfilm.com.br 
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