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EQUIPAMENTO 
CERTIFICADO  

NR-12 

Envolvedora de Filme Stretch Móvel 



 

Envolvedora de Filme Stretch Semiautomática 

 
 

Envolvedora de filme Stretch de braço giratório, fácil de usar e confiável 
 

Girotec II RDL 
 

Girotec II PL/PLB 
 

 

Envolvedora integrada à uma 

paleteira. O fato de esse 

equipamento estar integrado à 

paleteira manual proporciona uma 

mobilidade excepcional e 

independente de qualquer forma 

de alimentação de potência 

externa, graças a suas baterias 

elétrica internas. Sendo assim o 

equipamento pode ser facilmente 

movido próximo à carga a ser 

envolvida. 

 

 

O modelo PL trata-se de um 

equipamento a ser instalado em uma 

paleteira elétrica ou em uma 

empilhadeira. Móvel, eficiente, com 

ótima qualidade de envolvimento. 

Compacta com um designe inovador. 

O modelo PLB é projetado para utilizar 

uma fonte de alimentação própria com 

baterias ou utilizar alimentação externa, 

vinda das baterias de uma paleteira 

elétrica. Sendo assim o equipamento 

pode ser facilmente movido próximo à 

carga a ser envolvida. 

Capacidade: 15-25 paletes / hora (dependendo do 

tamanho do palete) 

Capacidade: 15-25 paletes / hora (dependendo do 

tamanho do palete) 

Alimentação elétrica: 24 V, Carregador 220-240 V / 50 Hz, 

operada com baterias 

Alimentação elétrica: 24 V (Carregador 220-240 V / 50 Hz para 

o modelo PLB) 

Velocidade de giro: 11 rpm Velocidade de giro: 11 rpm 

Diametro max. do filme: 180 mm Diametro max. do filme: 180 mm 

Dimensões da máquina: 2050 mm L x 2630 mm C x 2160 mm A Dimensões da máquina: 2050 mm L x 2250 mm C x 2420 mm A 

Peso da máquina: 220 kg Peso da máquina: 190 kg 

Altura de envolvimento: 1850 mm Altura de envolvimento: 2000 mm 

Dimensões max. palete: 1000 mm L x 1200 mm C x 1800 mm A Dimensões max. do palete: 1000 mm L x 1200 mm C x 2100 mm A 

Peso máximo do palete: 1000 kg Peso máximo do palete: 1000 kg 
  Opções: Com baterias (Modelo PLB) 
    

Girotec II ST/STB 
 

Girotec II WT 
 

 

 

Modelo ST: Envolvedora com base 

fixa no solo. Esse modelo fixo 

permanentemente ao solo está estre 

os modelos que são oferecidos, 

geralmente para economia de espaço. 

O modelo STB é um equipamento 

móvel que não requer fixação ao 

solo. O eficiente e robusto 

equipamento garante o perfeito 

resultado de envolvimento com a 

otimização de consumo de filme 

stretch.  

 

Envolvedora de braço giratório para 

fixação na parede. É o modelo de 

envolvedora mais efeiciente em 

termos de ocupação de espaço. O 

eficiente e robusto equipamento 

garante o perfeito resultado de 

envolvimento com a otimização do 

consumo de filme stretch. 

Capacidade: 15-25 paletes / hora (dependendo do 

tamanho do palete) 

Capacidade: 15-25 paletes / hora (dependendo do 

tamanho do palete) 

Alimentação elétrica: Modelo ST: 220-240 V / 50 Hz 
Modelo STB: 24 V, charger 220-240 V / 

Alimentação elétrica: 220-240 V / 50 Hz 

 50 Hz, operada com bateria    

Velocidade de giro: 11 rpm Velocidade de giro: 11 rpm 

Diâmetro max. do filme: 180 mm Diâmetro max. Do filme: 180 mm 

Dimensões da máquina: 2050 mm L x 2780 mm C x 2400 mm A Dimensões da máquina: 2320 mm L x 2920 mm C x 2400 mm A 

Peso da máquina: Modelo ST: 180kg 

Modelo STB: 320kg 

Peso da máquina: 190 kg 

Altura de envolvimento: 2000 mm Altura de envolvimento: 2000 mm 

Dimensões max. palete: 1000 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 

1200 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 

Dimensões max. palete: 1000 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 

1200 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 

Opções: Com baterias (Modelo STB) 

Equipado com suporte para gaiola  

  

 (Modelo STR e TWIN)   
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