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



Conheça nossas vantagens

www.tecfag.com.br

Confira nossas Seladoras em L Manuais, fortemente presentes nas 
granjas, hortifrutis e gráficas de todo o Brasil. São máquinas para os 
mais diversos usos, e você pode facilitar a rotina do seu negócio. Por 
exemplo, você pode empacotar e selar caixas, potes, bandejas, be-
bidas, livros, artigos de papelaria, ferramentas e muito mais. Inclu-
sive, você pode usar a máquina com túneis de encolhimento para 
termoencolher os empacotamentos.

Por que utilizar uma seladora manual?

As Seladoras em L Manuais selam plásticos filmes 
termosseláveis (por exemplo, papel/polietileno, 
celofane/polietileno, BOPP, etc.), na vertical e na 
horizontal, vedando os produtos por completo e 
também dando a eles uma aparência profissional 
e comercial. Assim, ao mesmo tempo, você pro-
tege mais os seus produtos e agrega maior valor 
a eles.



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. 
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Diferenciais técnicos das nossas seladoras
• A área de selagem ampla e destampada para trabalhar inclusive com maiores produtos. Tem duas borrachas de 
vedação em L, revestidas de cintos teflons adesivos, para reduzir a aderência entre as borrachas e o plástico filme;
• Painel de controle com controlador de tempo de corte e selagem que mantém as embalagens em aquecimento por 
até 3 segundos, o que possibilita a selagem de filmes de grandes espessuras;
• Pintura eletrostática texturizada (não corrói); 
• Pegador (alça) para levantar a tampa de selagem mais comodamente;
• Roletes guias de aço inoxidável para desbobinar o filme;
• Função de limpeza da resistência de corte (selagem).

Alimentação

Potência

Tamanho máximo de selagem

Velocidade de produção

Peso

Tempo de selagem

Tamanho da máquina

220V | 50/60Hz

1KW

C 500 x L 350 mm

8-12 pcs/min

0-2 seg.

C 950 x L 550 x A 650 mm

35 kg

BSF501 BSF601

220V | 50/60Hz

2.4KW

C 600 x L 500 mm

10-20 pcs/min

0-2 seg.

C 1100 x L 820 x A 420 mm

35 kg



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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