
  

Os beneficios do esticador de fita de arquear  

O esticador de fita de arquear é utilizado  para trazer agilidade e segurança  no embalamento e transporte de 

grandes e pequenas cargas,tornando assim a distribuição de seus produtos mais eficaz. Todas as ferramentas 

são designados para determinadas arqueações levando em consideração tamanho, peso e formato sendo eles 

usados com fitas e selos específicos.  

• Eticador manual para fita Pet ( usado com fita de Poliester)    

• Esticador TR manual para fita de aço carbono  

• Esticador para fita de aço pneumático   

• Aparelho esticador VR para fita INOX   

Segurança e confiabilidade são itens importantes a ser exigido no memonte da compra, pensando nisso a Moscka 

dispoe de um rigoroso setor de qualidade que tem como função atestar a qualidade e o ótimo funcionamento do 

esticador de fita de arquear   antes da entrega ao cliente, sendo assim a confiabilidade é garantida!  

Principal distribuidor de esticador de fita de arquear  

A Moscka tem como principal fundamento o excelente atendimento ao cliente, priorizando cada um em sua 
singularidade, para isso todos os vendedores são capacitados para fornecer ao cliente uma venda técnica e 

segura onde o esticador de fita de arquear será indicado ao cliente de acordo com seu segmento e tudo isso no 

ato do contato, seja ele via telefone ou e-mail.  

Atendimento é tudo, com base em estudos no setor, o cliente será orientado também sobre inovações de mercado 

e tudo isso, seja em uma pré- venda ou em uma simples consultoria. Por isso a Moscka é um dos principais 

distribuidores esticador de fita de arquear.   

Entrega rápida e segura  

As grandes e pequenas empresas necessitam de de rapidez e segurança na entrega de seu produtos, visto isso 

a Moscka trabalha com um grande estoque de esticador de fita de arquear  para que a entrega seja rápida e 

assim agilizar e ser pontual em seus prazos de entrega.   
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