Participe desta

REVOLUÇÃO
na Distribuição e
Apresentação de Jornais

Imagine uma máquina para embalagem automática de jornais que permita
readaptar totalmente suas operações de distribuição. Com o Shamrock Rapid
Wrapper, a sua empresa pode fazer exatamente isso.
De fato, você não apenas terá um modelo de distribuição mais eficiente, mas
também verá um aumento significativo na produtividade e economia nos custos
trabalhistas.
Além disso, seus clientes ficarão mais satisfeitos ao receberem a sua publicação com
apresentação e proteção em alto estilo.

Proteção avançada

Principais vantagens:

A película utilizada pelo Rapid
Wrapper é especialmente
adequada para resistir a
condições climáticas adversas.
Ela não apenas evita a abrasão,
como também, e ainda mais
importante, atua como uma
eficiente barreira à penetração de
água e umidade.

Flexibilidade total
Agora você pode instalar o
Rapid Wrapper em qualquer
localidade remota devido a
seu design modular e de fácil
mobilidade.

Produtividade aumentada

Manuseio seguro

O trabalho intenso de pessoal, com o alto
custo da embalagem manual ou inserção
em sacos e sacolas, é substituído por uma
máquina que chega a produzir 1.800 unidades
por hora… Uma grande redução de tempo
e ótima oportunidade para uma distribuição
mais rápida e eficiente aos clientes, além do custo de
materiais altamente reduzido.

Monitoramento de desempenho
Com controle eletrônico inteligente, o Shamrock Rapid
Wrapper pode ser monitorado remotamente pelo
engenheiro ou gerente de distribuição para avaliar a
saída, a produtividade e o desempenho da máquina.
Muitos ajustes e configurações podem ser realizados
pelo teclado.

A película antiderrapante oferece a
seus distribuidores de linha de frente
um melhor cenário de empilhamento,
manuseio e transporte de jornais. E a
tecnologia do Shamrock Rapid Wrapper
garante à sua empresa a consistência do
tamanho de suas publicações, sempre.

Mais informações
Para obter mais informações sobre como o Shamrock
Rapid Wrapper pode revolucionar as suas operações
de distribuição, entre em contato conosco ainda hoje.
As especificações técnicas podem ser encontradas em
nosso website, www.shamrock.co.nz

Apresentação superior
Dê à sua empresa maior margem de mercado com
uma publicação com apresentação superior… A nitidez
da película plástica transparente oferece excelente
visibilidade, proteção e facilidade de desembalar. Além
disso, a tecnologia superior do Shamrock Rapid Wrapper
permite que o operador ajuste a tensão da película
plástica para evitar as torções irritantes ao desembalar.
A máquina Rapid Wrapper da Shamrock recebeu isenção do tarifário
de importação do governo brasileiro. Devido a este status de
ex-tarifário, a carga fiscal total é de apenas 12%, comparada aos
50% aplicados pela maioria dos estados brasileiros. Essa redução é
válida até 30 de junho de 2014, com a possibilidade de ser renovada.
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P O Box 10219, Phillipstown 8145
51-53 Sandyford Street, Sydenham,
Christchurch, Nova Zelândia

Novíssima Geração

SHAMROCK RAPID WRAPPER

™

®

Embaladora Automática para Jornais e Revistas

Apresentamos a nova geração da
SHAMROCK® RAPID WRAPPER™,
a máquina ideal para operação de
distribuição de qualquer jornal
ou revista que queira usufruir do
benefício de enrolar e embrulhar
automaticamente as publicações
em filme de plástico.
A máquina foi criada e desenvolvida em 1987
na Companhia de Imprensa de Christchurch, na
Nova Zelândia, e hoje em dia já está presente nas
operações de distribuição de jornal em diversos
países na Australásia e em outros continentes.
BENEFÍCIOS: Os benefícios de ter uma máquina SHAMROCK® RAPID WRAPPER™ incluem:
Satisfação do Cliente

Sua publicação será entregue ao Consumidor seca, limpa, sem marcas e com todos os cadernos e
demais inserções organizados e seguros. O filme plástico é projetado de forma a ser facilmente retirado
pelo Consumidor.
A nova geração da embaladora automática tem uma característica especial: permite que o operador
escolha entre três tamanhos (pequeno, médio e grande), ajustando perfeitamente a embalagem ao
volume da publicação, para evitar dobras no jornal ou revista depois de abertos. O comprimento do
filme é também controlado de acordo com o tamanho escolhido, o que significa grande economia de
material de embalagem.

Produtividade Aumentada

Média de 1,800 unidades por hora (variável de acordo com habilidade do Operador), o que reduz
significativamente o tempo usado para preparar a publicação para entrega, permitindo que os
Entregadores façam a distribuição mais cedo.

Economia de Mão-de-Obra

A automatização do processo permite a otimização no uso de mão-de-obra, reduzindo o uso intensivo
de trabalho.

Economia de Custo Consumível O uso do filme plástico é mais barato e rentável quando comparado com o papel cera e sacos
plásticos.
Versatilidade

Modelo M4SC
Modelo M4SC-F
Modelo M5LC
Modelo M5LC-F

14 - 56 páginas broadsheet (nominalmente)
14 - 140 páginas broadsheet (nominalmente)
38 - 200 páginas broadsheet (nominalmente)
38 - 250 páginas broadsheet (nominalmente)

e até 425mm de largura
e até 425mm de largura
e até 425mm de largura
e até 425mm de largura

Consistência e Qualidade

Evita resultados inconsistentes associados à dobragem e embalagem manual.

Satisfação do Entregador

O formato e praticidade da embalagem da SHAMROCK® RAPID WRAPPER™ facilita o trabalho do
Entregador ao empilhar e distribuir.

Facildade de Operação

Pode ser operada por qualquer pessoa depois de treinamento específico.

Operação Silenciosa

Característica especial do modelo da nova geração.

Compacto

Design vertical requer uma área minima de instalação e operação. A máquina é pequena e de fácil
portabilidade, permitindo que o processo de embalagem seja feito em qualquer lugar.

Projeto Modular

Permite fácil integração com acessórios e outros equipamentos.

Confiabilidade

Tecnologia testada extensivamente na indústria por muitos anos desde o desenvolvimento da máquina,
em 1987.
A máquina é desenhada para que sua operação seja protegida contra violações.

Segurança

A máquina é muito segura e cumpre todas as exigências de saúde e segurança para o Operador, e fica
completamente desligada quando a fonte de energia é removida.

Baixa Manutenção

Uma máquina robusta com projeto de qualidade reconhecida, com rolamentos selados e outras
características que permitem que a manutenção da máquina seja minima. O uso de peças padronizadas
também minimiza custos de inventário de manutenção

Serviços

A máquina contém um modem que possibilita diagnóstico eletrônico pelos nossos técnicos e permite
conexão wireless.

“A embaladora automática SHAMROCK oferece retorno imediato e substancial do seu investimento, com economia significantiva de
mão-de -obra e consumo. No ambiente altamente competitivo de hoje, é preciso uma boa razão para não fazer esse investimento!”
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Veja Como Funciona
O Jornal ou Revista é colocado na bandeja frontal da embaladora Shamrock® RAPID Wrapper™, próximo ao ponto de
alimentação. A máquina automaticamente puxa o jornal ou revista, enrola e embala. O produto embalado é então
automaticamente dispensado através da parte de baixo da máquina Shamrock® RAPID Wrapper™, e um novo ciclo já pode
ser repetido.
O tempo do ciclo automático da máquina é muito rápido, poucos segundos.
Ao sincronizar atentamente a alimentação dos jornais ou revistas com o ciclo da máquina, o Operador otimiza a capacidade de
rendimento por hora.
•

Uma característica particular da máquina é que uma vez pronto e embalado, o nome da publicação fica sempre visível promovendo a marca e a publicidade.

•

A máquina usa filme de plástico de apenas 8-15 microns de espessura, o que minimiza o custo do consumo e impacto no
meio ambiente ao ser descartado.

•

Enquanto embala a publicação com segurança, durante a aplicacão do filme plástico a Máquina coloca uma faixa de
separação para facilitar o trabalho do cliente na remoção do filme de plástico.

Especificações
Tamanho da Máquina
Peso
Cor da Máquina
Tamanho do Suporte (Opcional)
Altura do Alimentador de Papel

800mm de largura, 600mm de comprimento e 600mm de altura
90kg
Azul (a não ser solicitação em contrário)
650mm de largura, 600mm de comprimento e 750mm de altura
1200mm (a não ser solicitação em contrário)

Serviços Necessários
Eletricidade		230-240 volt, 50 Hertz, fase única (preferivelmente com “proteção de pico” para impedir danos à parte
		
eletrônica da máquina).
Ar Comprimido
É necessário o fornecimento de ar comprimido limpo e lubrificado, de 6.5 a 9.0 barra (90 a 130 psi),
		
com pressão minima determinada pelo tamanho e rigidez do Jornal ou Revista.
		
Consumo nominal de ar é de 56 N por min. (1.9 scfm).

Especificação de Consumo
A máquina foi projetada para operar com filme plástico duplo e pré-esticado, do tipo
EXHMD500-500MM3000M Heavy DL, como o fornecido pela empresa Integrated Packaging Limited.
Este filme foi especificamente desenvolvido para esta finalidade.
O uso de outra especificação de filme não é recomendável, pois a atuação da Máquina será afetada
e a garantia será anulada e cancelada.

Acessórios (Opcional) 		
Estande de Apoio
Caixa de Coleta

Acessórios em Produção
Módulo Alimentador Automático de Hopper
Módulo transportador de descarga

Manual
Um Manual de Operação e Manutenção completo é fornecido
com a máquina SHAMROCK® RAPID WRAPPER™
© Shamrock Industries Limited
Esta embaladora automática está protegida pelas leis de propriedade intelectual da Nova Zelândia e Internacionais.
É expressamente proibida a cópia total ou parcial. Todos os direitos reservados.

Saiba mais sobre como a embaladora automática Shamrock® RAPID Wrapper™ pode
melhorar substancialmente o contato de operação da distribuição de seu jornal ou revista.
SHAMROCK INDUSTRIES LIMITED
51 Sandyford Street, Sydenham 8023,
PO Box 10219, Phillipstown 8145, Christchurch, New Zealand
Telefone +64 3 365 7906
Fax +64 3 365 7946
Email sales@shamrock.co.nz www.shamrock.co.nz
F A B R I C A N T E S

D E

I N S T R U M E N T O S
F A B R I C A N T E S

Rapid Wrapper_2_Portuguese.indd 2

E
D E

T I N T U R A S
E Q U I P A M E N T O

E N G E N H E R I A

D E

P R E C I S Ã O

O R I G I N A L

5/09/13 10:20 AM

