
  

Os beneficios do dispensador de fita gomada  

O dispensador de fita gomada é um aparelho inteligente na aplicação de fita gomada para fechamento de 

caixas, facilitando o processo de embalamento de produtos.   

Antes de comprar dispensador de fita gomada  deve levar em consideração a demanda de produção de cada 

empresa, visto isso a Moscka dispoe de vários aparelhos,sendo eles:  

Dispensador de fita gomada - Manual tobogã  

O aplicador de papel gomado tobogã é recomendado para fechamento de caixas em baixa e média produção .   

Informações técnicas  

• Dimensões (comp x largura x altura): 690 x 170 x 330  

• Diâmetro máximo externo do rolo: 190  

• Larguras mínimas da fita: 30   

• Largura máxima da fita: 80  

• Peso do aparelho: 4.6 kg  

• A aplicação de água é feita através de rolete de borracha tornando  a diluição do adesivo sempre 

uniforme.  

• Uso de fitas gomadas com ou sem o reforço de fios de nylon.  

Dispensador de fita gomada - Canoa  

O aplicador de papel gomado canoa é recomenda para fechamento de caixas em baixa e média produção.  

Informações técnicas  

• Larguras mínimas e máximas da fita: 30/80  

• Para fitas gomadas sem reforço  

• Dimensões comp. x larg. x alt. – 360 x 140 x 165  

• Diâmetro máximo externo do rolo: 190  

• Peso do aparelho: 1.5 kg  

Dispensador de fita gomada - Automática  
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O aplicador de papel gomado automatico é indicado para fechamento de caixa em alta e contínua produção.  

Informações técnicas  

• Fita utilizada:  Fita de papel gomado  

• Dimensões:  C 480 x L 260 x A 270 (mm)  

• Largura da fita: 30 a 80 (mm)  

• Máx. diâmetro do rolo:220 mm  

• Máx. comprimento de corte: (50Hz) 1200 mm (ou indeterminado)    (60Hz) 1400 mm (ou indeterminado)  

• Mín. comprimento de corte: (50Hz) 100 mm (60Hz) 130 mm  

• Peso: 14 kg  

• Voltagem de operação: 220 V - Monofásico - 60 Hz / 50 Hz  

Dispensador de fita gomada - Semiautomática  

O dispensador de fita gomada semiautomático é indicado para fechamento de caixas em alta em contínua 

produção  

Informações técnicas  

• Fita utilizada:Fita de papel gomado  

• Dimensões:  C 480 x L 250 x A 270 (mm)  

• Largura da fita: 30 a 80 (mm)  

• Máx. diâmetro do rolo:  200 mm   

• Máx. comprimento de corte: 90 cm (ou múltiplos)  

• Mín. comprimento de corte: 10 cm  

• Peso:    11,8 kg  
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