
  

Otimize sua produção e armazenamento com a máquina fechadora de caixas  

A máquina fechadora de caixa utilizado para trazer agilidade e segurança no embalamento e transporte de 

grandes e pequenas caixas ,tornando assim a distribuição de seus produtos mais eficaz. Todos as máquinas são 

designados para determinados produtos levando em consideração tamanho, peso e formato sendo eles usados 

com fitas de diferentes larguras, são eles:  

Fechadora de caixas semiautomática com fita adesiva  

• Dois cabeçotes de 50 mm  

• quatro correias de transporte, sendo duas na parte superior e duas na parte inferior.  

Fechadora de caixas semiautomática  

Modelo  Semiautomática  

Dimensões da Caixa (CxLxA)  150 - ? x 225 – 480 x 150 – 480 mm  

Velocidade de Operação (aprox.)  20 m/min  

Entrada de Energia  220 V Monofásico  

Largura da Fita  50 mm / 72mm  

Peso (aprox.)  140 kg  

Peso Máximo das Caixas (aprox.)  30 kg  

Dimensões (CxLxA)  820 – 1630 (com esteiras) x 770 x 1700 mm  

Fechadora de caixa semiautomática com fita adesiva  

• Dois cabeçotes de 50 mm  

• quatro correias de transporte, sendo duas na parte superior e duas na parte inferior.  

Modelo  Semiautomática  

Tamanho da Maquina CxLxA (Aprox)  850 x 830 x 1200-1600 mm  

Tamanho da Caixa CxLxA  (150 - indeterminado) x (150 - 500) x (120 - 500) mm  
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Caixas/ Hora  28m/minuto (depende do operador)  

Voltagem  220 V Monofásica (50/ 60 Hz)  

Peso Aprox.  130kg  

Largura da fita  50 mm / 72 mm  

Segurança e confiabilidade são itens importantes a ser exigido no momento da compra, pensando nisso a Moskca 

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

fechadora de caixas antes da entrega ao cliente, sendo assim a confiabilidade é garantida!  

Principal distribuidor de máquina fechadora de caixas  

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 aparelho 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 de máquina fechadora de caixas.  

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 para que a entrega seja rápida e assim agilizar e ser pontual em seus 

prazos de entrega de sua máquina fechadora de caixas.  

A Moscka oferece soluções para armazenagem, fechamento de caixas e paletização, nossa equipe técnica está 

pronta para lhe atender!  
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