
Temos a solução ideal
para o seu negócio.
Máquinas a pronta-entrega. Condições especiais. Últimas unidades.



Conheça nossas vantagens

www.tecfag.com.br

Automatizar a sua produção com equipamentos de alta qualidade, 
preço competitivo e diferenciais técnicos nunca foi tão fácil! Conhe-
ça a nossa linha de Seladora Automática em L, fortemente presen-
te nas granjas, hortifrutis e gráficas de todo o Brasil. Inclusive, você 
pode utilizar nossas máquinas para trabalhar 
também com caixas, potes, bandejas, 
bebidas, livros, artigos de papelaria, 
ferramentas e muito mais. Gostou? 
Então saiba também que você pode 
integrar as nossas seladoras com 
túneis de encolhimento e assim formar 
uma linha de produção. 



Projetos personalizado para você
Desejar trabalhar com uma seladora automática em L, mas as 
dimensões do seu produto são bastante específicas?  Saiba que 
na Tecfag isso é possível! Oferecemos projetos exclusivos feitos 
especialmente conforme a sua necessidade. Além disso, nosso 
quadro é formado por especialistas para lhe auxiliar inclusive 
quanto ao planejamento do projeto. 
Consideramos todos os aspectos ne-
cessários ao planejamento: segurança 
do pessoal, estrutura e mais.
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ASSISTA AO

FUNCIONAMENTO!

https://youtu.be/9Kk5vxRBRYI



Conte com os diferenciais Tecfag
Assistência técnica nacional e profissionais técnicos qualificados em âmbito 
nacional e internacional. Nosso quadro é composto por profissionais técnicos 
prontos a auxiliar nossos clientes e parceiros em todas as etapas de manuseio 
de suas máquinas (instalação, comissionamento, manutenção e mais), garan-
tindo a eficiência do serviço remota ou pessoalmente.

Em nosso estoque, temos as principais peças e insumos a pronta-entrega, 
incluindo peças de desgaste natural. 
Entregamos imediatamente e para todo o Brasil.

Contato imediato

Investimos regularmente em nossos meios de comunicação, com o objetivo de 
proporcionar sempre um atendimento imediato e acessível aos nossos clientes, 
para que tenham uma experiencia memorável a cada atendimento. Assim, 
atendemos rapidamente via ligação, e-mail, WhatsApp, Skype — incluindo cha-
madas de vídeo. 

www.tecfag.com.br



www.tecfag.com.br

Diferenciais técnicos das nossas seladoras
Com nossas seladoras em L, você pode realizar as tarefas do seu negócio mais rapidamente e, ao mesmo tempo, com 
comodidade e respeitando a segurança do seu pessoal. Isso porque nossas máquinas têm:
 • Selagem e corte feita no mesmo processo e de modo contínuo e automático;
 • IHM com touch screen em cores e inteiramente Português;
 • Cabine de proteção (acrílico) para garantir a segurança do operador e do seu pessoal;
 • Mesas e cabeçotes movimentáveis que facilitam a regulagem a diferentes produtos, bobinas e/ou refiles;
 • Ajuste de altura e largura do produto  • Pintura eletrostática texturizada (não corrói); 
 • Rebobinamento automático;  • Ajuste de velocidade da esteira;   • Ajuste de temperatura.

Ficou interessado(a)? Então confira ainda mais benefícios de selar com a Tecfag:

Alimentação

Produção

Peso

Potência

Tamanho máx. de empacotamento

Tamanho da máquina

BSF5545LE BSF5640LG

220V | 50/60Hz

0-25 pcs/min

290 kg

1.8KW

L+A 430 mm x C ilimitado

C 1680 x L 975 x A 1500 mm

220V | 50/60Hz

0-25 pcs/min

300 kg

1.8KW

L+A 450 x C 350 mm

C 1770 x L 830 x A 1600 mm



Vantagens técnicas das nossas seladoras
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Seladoras com função de junção de esteiras:

Nossas seladoras automáticas em L são compostas por duas esteiras, a esteira de entrada, que puxa os produtos, e 
a de saída, que os libera depois de selados/embalados. Entre essas duas esteiras há um pequeno espaçamento sobre 
o qual médios e grandes produtos passam normalmente — mas não os pequenos. Pensando nisso, oferecemos 
seladoras automáticas em L com função para junção das esteiras, que faz com as duas esteiras se conectem total-
mente, não deixando qualquer espaçamento. Desse modo, você tem a liberdade para trabalhar inclusive com produ-
tos de pequenos portes.

Operação descomplicada:

Equipadas com IHM com touch screen, um único operador pode operar facilmente as 
máquinas com segurança, comodidade e alto rendimento. Assim também, com ajus-
tes físicos intuitivos e rápidos, nossas máquinas não demandam grande nem médio 
tempo de setup. Portanto, o operador pode realizar com eficiência o ajuste do filme, 
regulagem do produto, controle e monitoramento das máquinas e mais.

Ajuste de altura e largura do produto:

Por selarem tanto na vertical como na horizontal (selagem em L), você pode regular a máquina conforme as dimensões 
do seu produto. Mais especificamente, você pode realizar ajustes de comprimento, largura e altura. Assim, você pode 
selar os seus produtos no tamanho exato e, desse modo, agregar ainda maior valor de mercado a eles. 

Lâminas teflonadas:

Para garantir um efeito de selagem limpo e profissional, nossas seladoras automáticas em L são equipadas com lâmi-
nas teflonadas que não grudam nem rasgam os filmes.

Operação individual ou conjunta:

Você pode utilizar nossas seladoras em L de forma individual para embalar os seus 
produtos continuamente, e pode também usá-las com túneis de encolhimento para 
termoencolher os produtos logo depois de embalados nas seladoras em L. Com isso, 
os empacotamentos ficam ainda mais rígidos e formosos.
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Entre em contato conosco
ou ligamos para você!
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Telefones:

• Bauru - (14) 3161-5000
• Rio de Janeiro - (21) 3512-1995
• São Paulo - (11) 3014-2244
• Porto Alegre - (51) 3103-0665
• Recife - (81) 3771-0222

E-mail: contato@tecfag.com.br

WhatsApp: (14) 99105-4116
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