
 

MANUAL DE FUNCIONAMENTO 

 

EMBALAFIL  

MESA LATERAL 

MESA FRONTAL COMPACTA / STANDARD 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Código Bobina 

(mm) 

Larg. 

(mm) 

Compr. 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(Kg) 

Tensão 

(Volts) 

Corrente 

(A) 

Potência 

(Kw/h) 

Freqüência 

(Hz) 

127 V 220 V 127 V 220 V 

12901 400 446 640 128 7,870 Bivolt 1,63  1,47  0,207 0,323  60 

12902 400 446 640 128 6,565 Bivolt 1,63  1,47  0,207 0,323  60 

12903 500 546 640 126 8,870 Bivolt 1,86  1,53 0,236  0,337  60 

12904 500 546 640 126 7,570 Bivolt 1,86  1,53 0,236  0,337  60 

12909 400 446 640 128 8,620 Bivolt 1,23  0,95  0,156  0,209  60 

12905 400 446 640 128 7,935 Bivolt 1,65  1,42  0,209  0,312  60 

12907 500 546 640 126 8,970 Bivolt 1,86  1,53 0,236  0,337  60 

12811 400 446 640 128 6,565 220 - 1,47  - 0,323  60 

12911 500 546 640 126 9,100 Bivolt 1,86  1,53 0,236  0,337  60 

12910 400 446 640 128 7,310 Bivolt 0,95  0,77  0,120  0,169  60 

12906 400 446 640 128 6,650 Bivolt 1,65  1,42  0,209  0,312  60 

12908 500 546 640 126 7,670 Bivolt 1,86  1,53 0,236  0,337  60 

 

Obs.: As máquinas códigos 12909 e 12910, são de modelo com fio de corte. 

 

APLICAÇÃO 

 Embala produtos com bandeja ou somente com o filme de PVC esticável, proporcionando boa apresentação de higiene e estética. 

 

ATENÇÃO 

 Todos os modelos são BIVOLT, e sai de fábrica na voltagem 220 V, exceto o código 12811, fabricado apenas na voltagem 220 V; 

 O CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO encontra-se dentro e fora da Embalafil. 

 NÃO PASSE ÁLCOOL NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA. 

 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 

ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho 

ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 

 Para aparelhos com ligação tipo Y as instruções devem conter:  “Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído 

pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

 Este equipamento é indicado para uso doméstico e/ou comercial. 

 

CONHEÇA A SUA SELADORA 

1. Controle de Temperatura – Através do circuito eletrônico, controla a temperatura e estabiliza a voltagem; 

2. Duplo controle de temperatura – Através do circuito eletrônico, controla a temperatura das resistências de corte e de bandeja 

separadamente, nos modelos Embalafil standard plus; 

3. Resistência de Corte – corta o filme de PVC esticável; 

4. Mesa de Solda – sela o fundo do produto; 

5. Mesa de Apoio – mesa de preparação para embalar o produto; 

6. Suporte para Bobina – rolos para sustentação e movimentação da bobina; 

7. Fio de Corte – corta o filme de PVC esticável; 

8. Freio do suporte da bobina – Trava o suporte para bobina não movimentar. Presente apenas nos modelos de Embalafil 

standard plus; 

9. Cabo PP Preto flexível 3x0,5mm2 70°c 750v tomada tripolar 180º 3A 250 V, comprimento do cabo 2 metros. 

 



 

 

 

 

 
FUNCIONAMETO  

 Verifique se a voltagem da Embalafil é a mesma da rede. Caso seja diferente, mude-a na chave seletora; 

 Coloque a bobina sobre o suporte; 

 Levante a mesa de apoio e puxe o filme (média de 10 cm) até a barra de corte, em seguida abaixe; 

 Gire a chave do controle de temperatura para o ponto marcado e aguarde 7 minutos; 

 Coloque o produto sobre a mesa embaladora; 

 Obs.: Caso o ponto marcado não seja suficiente para sua embalagem, altere de meio a meio ponto, aguardando 7 minutos para 

estabilização da temperatura; 

 Puxe o filme, até o tamanho necessário para envolver todo o produto; 

 Segure as extremidades do produto, puxando-o para frente para cortar o filme; 

 Com os produtos nas mãos sobre o filme esticado, direcione as pontas para baixo; 

 Coloque o produto sobre a mesa de solda para a selagem e retire imediatamente. 

 

OBSERVAÇÕES 

 A bobina não acompanha a Embalafil; 

 O led acenderá e apagará mostrando a estabilização da temperatura; 

 O circuito eletrônico possui uma resistência que ao ser ligada nas primeiras vezes, sairá uma fumaça branca e de mau cheiro. 


