
  

Os beneficios de comprar paletizadora  

Comprar paletizadora traz como maior benefício a otimização na paletização de seus produtos, com maior 

rapidez, agilidade a paletizadora traz como maior benefício a economia em filme stretch, pois após regulada ela 

irá usar com qualidade o desempenho do esticamento do filme.   

Todas as paletizadoras tem a grande facilidade em adaptar-se a diferentes tipos de paletização como caixas, 

tubos, etc facilitando a escolha na hora da comprar. Ao comprar paletizadora o cliente deve levar em consideração 

a demanda de produção de sua empresa para que assim possa suprir as necessidades desejadas.  

Existem três tipos de paletizadora:  

FT- 2000/A  

• Capacidade de cargas de até 1.600 Kg  

• Plataforma giratória diâmetro de 1.500mm  

• Altura máxima de pallets de até 2.400mm  

• Capacidade de pallets/hora 40 pallets  

• Alimentação (volts) 220/380/440  

• Velocidade variável da plataforma 3 á 13 RPMs  

• Potência instalada 1,5 cv  

• Opera no ciclo automático ou manual  

• Painel com programação para ciclo completo, programação de voltas superiores e inferiores, transpasse 

de filme, leitura de cargas por sistema de fotocélula (sensor)  

• Partida em rampa, plataforma parte lentamente, parada indexada, a carga sempre pára no mesmo ponto  

• Peso médio do equipamento: 500 kg  

FT-2000/S  

• Capacidade de cargas: 1.600 Kg  

• Plataforma giratória diâmetro de 1.500mm  

• Altura máxima dos pallets: 2.400 mm  

• Capacidade dos pallets/hora: 30 pallets  

• Alimentação (volts): 220/380/440  

• Velocidade variável da plataforma: 3 a 13 Rpms  

• Potência instalada: 1,3 cv  
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• Plataforma com diâmetro de 1.500 mm  

• Painel com botões para acionamento da plataforma, botões para controle de subida e descida do carrinho 

porta-bobina e botão de emergência  

• Peso médio do equipamento: 450 kg  

FT-2000/M  

• Diâmetro da plataforma 1500 mm   

• Carga útil 2000 Kg  

• Altura útil de trabalho 2.500mm  

• Velocidade de rotação 12 RPM  

• Peso 500 Kg  

• Alimentação 220/ 380 V  

• Frequência 60 Hz  

• Potencia Instalada 1,8 kw  

Ao comprar paletizadora deve-se entender que toda a operação deve ser feita com a supervisão de funcionario 

que irá comandar a descida e subida da envolvedora e também assegurar o bom funcionamento.  

comprar paletizadora é na MOSCKA 

Toda empresa procura equipamentos de qualidade para o envolvimento de seus produtos para o transporte, 

armazenamento e organização, pensando nisso a Moscka tem como principal objetivo assegurar qualidade e 

segurança em seus produtos trazendo como benefício o baixo custo em manutenção, e um ótimo desempenho. 

Todos os produtos da Moscka passam por um rigoroso setor de qualidade desenvolvido para assegurar o ótimo 

funcionamento de seus produtos e segurança ao comprar paletizadora.   
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