
  
  

A máquina de amarrar com fitilho é utilizado para trazer agilidade e segurança na amarração de cédulas, 

documentos, livros, cadernos etc.. ,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:  

Especificações técnicas da máquina de amarrar com fitilho :  

   Usada com fitilho especial lisa ou retorcida.  

MODELOS  

• FT-003  

• FT-004  

• FT-05  

Dimensões (CxLxA)  

• 900 x 800 x 1.400 mm  

• 1.000 x 900 x 1.500 mm  

• 1.200 x 1.520 x 1.700mm  

Peso  

• 158 kg  

• 180 kg   230 kg  

Entrada de Energia  

• 220 V. Monofásico   220 V. Monofásico  

• 221 V. Monofásico  

Tamanho do Produto a ser Amarrado  

• Máx.: 450 x 400 mm Mín.: 50 x 90 mm  

• Máx.: 600 x 550 mm Mín.: 100 x 100 mm  

• Máx.: 1.000 x 850 mm Mín.: 200 x 160 mm  

Velocidade de Amarração  

• Conclui o ciclo com 2 voltas em 2 segundos  
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• Conclui o ciclo com 2 voltas em 2 segundos  

• Conclui o ciclo com 2 voltas em 2 segundos  

Tensão de Amarração  

• Regulável por dispositivo   Regulável por dispositivo  

• Regulável por dispositivo  

Capacidade do Sistema / Nó Mecânico  

• Fitilho Liso: 50 kg Fitilho Retorcido: 60 kg   Fitilho Liso: 50 kg Fitilho 

Retorcido: 60 kg  

• Fitilho Liso: 50 kg Fitilho Retorcido: 60 kg  

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 da 

máquina de amarrar com fitilho antes da entrega ao cliente, sendo assim a confiabilidade é garantida!  

Conheça principal distribuidor de máquina de amarrar com fitilho  

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 a máquina de amarrar com fitilho 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 de amarrar com fitilho.  

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 de amarrar com fitilho.  

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

técnica está pronta para lhe atender!  
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