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



Conheça nossas vantagens

www.tecfag.com.br

Com uma seladora em L semiautomática, você pode dar um passo a 
mais no desenvolvimento do seu negócio. Ainda mais quando se 
tem preço competitivo, qualidade comprovada e diferenciais técni-
cos. Corra e confira a nossa Seladora em L Semiautomática – 
FQL450, seladora fortemente presente nas 
granjas, hortifrutis e gráficas de todo o Brasil. 

Com a FQL450 você pode trabalhar também com 
caixas, potes, bandejas, bebidas, livros, artigos 
de papelaria, ferramentas e muito mais. 
Inclusive, você pode usar a máquina com 
túneis de encolhimento para termoenco-
lher os empacotamentos.



Por que selar com a FQL450?
Você pode utilizar a nossa seladora semiautomática para selar 
ambas as extremidades (horizontal e vertical) da sua embala-
gem. E você faz isso com profissionalidade, pois a máquina vem 
com bandeja lateral, para o operador inserir o produto na emba-
lagem, com ergonomia; lâmina teflonada an-
tiaderente que não solta fumaça nem gruda ou 
rasga a embalagem; e esteira que se aciona au-
tomaticamente após o termino da selagem, para 
liberar o produto selado. Como resultado, 
você tem produtos com aparência e acaba-
mento comerciais e assim também mais bem 
protegidos. 
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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
• Sela todos os modelos de filmes encolhíveis;
• Controlador de temperatura para trabalhar com filmes mais finos ou grossos. Você pode regular facilmente a tempe-
ratura da máquina e assim alcançar o melhor efeito de selagem;
• Controlador de velocidade para liberação mais rápida dos produtos;
• Barra de selagem com dispositivo de segurança que protege o operador contra queimaduras nas mãos;
• Proteção contra superaquecimento da máquina;
• Pintura eletrostática (não corrói);
• Operação simples e intuitiva: dispensa treinamento específico e o operador se adapta rapidamente à máquina.

Alimentação

Velocidade

Carga máxima

Tamanho de selagem

Peso

Tamanho do produto

Tamanho da máquina

FQL450A

220V | 50/60Hz | 1 fase

0-15 m/min

25 kg

C 600 x L 450 mm

C 580 x L 420 mm

C 1450 x L 670 x A 1000 mm

110 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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