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TRADIÇÃO  
E INOVAÇÃO
Nós construímos para a eternidade

SOBRAS FITAS DE BORDA
O eterno dilema

Onde quer que as películas sejam produzidas 
ou aplicadas, quer na extrusão de películas 
planas ou termoformáveis, quer na fabricação 
de embalagens ou na linha de laminação, ou  
na máquina de corte, quer seja na impressão 
ou na fabricação de sacos, resultam sempre 
sobras de prensagem e de corte! 

Os resíduos resultantes - quer seja material 
puro ou material compósito - normalmente já 
não têm importância em termos de rendimento 
e, em vez disso, só provocam custos.

Na prática, as matérias-primas valiosas são 
separadas dos processos de fabrico através  
de meios muito dispendiosos. Há anos que  
rebobinadores de películas, trituradores,  
calhas ou prensas influenciam negativamente  
os resultados das empresas.

Nós tomámos como objetivo encontrar uma  
solução para este "eterno" problema e desen-
volvemos um tipo de máquina capaz de rece- 
ber e compactar as sobras de prensagem e  
de restos de corte diretamente de forma autó-
noma no local, sem necessidade de quaisquer 
meios auxiliares. O resultado são barras com-
pactadas.

A nossa história de sucesso começou em 1962. 
Com o desenvolvimento das máquinas automá-
ticas de embalagem de roupa, Wilfried Pavel 
lançou as bases da nossa empresa. 

Tradição e inovação são desde há mais de  
50 anos a base sólida para uma engenharia  
mecânica bem-sucedida e moderna. Nós  
somos o seu parceiro de confiança, quando  
se trata de encontrar uma solução para suas 
necessidades. 

A produção de compactadores de películas 
"marca Pavel" estabelece desde há 20 anos  
os padrões na compactação de resíduos de 
películas e de sobras de fitas de borda. Deste 
modo, fornecemos um produto de alta quali- 
dade para todos os que procuram uma orien- 
tação mais prospetiva para a sua empresa.

Durabilidade para nós não é apenas uma  
palavra – nós construímos para a eternidade!



O FUNCIOMENTO
Compactadores de películas KP 101/200/2000

A CONSTRUÇÃO
Compactadores de películas KP 101/200/2000

É muito fácil!  
Os compactadores Pavel são ligados direta-
mente através de um sistema de tubos às ins-
talações produtoras de resíduos. Naturalmente 
que a ligação a soluções de extração já existen-
tes também é possível. 

O material de saída é automaticamente arrasta-
do para o canal de aspiração e de compactação. 
Através de um pistão, a película compactada 
é transportada para o canal de aquecimento. 
O pistão usa o derretimento da película para 
formar um bloco sólido com o material derreti-
do. A barra contínua resultante deste processo 
é cortada em comprimentos individualmente 
configuráveis no dispositivo de corte.

Além da fiabilidade, a segurança dos nossos 
compactadores é um tema muito importante 
para nós. As nossas máquinas têm juntamente 
com uma torre de luz também um detetor de 
incêndio. Além disso, as partes da estrutura só 
podem ser abertas com uma chave especial. 
Isto protege contra interferências externas. 
Todas as partes perigosas da máquina estão no 
interior da mesma. Por isso mesmo, os seus 
funcionários não ficam expostos a qualquer 
risco de lesões.

O design modular compacto das nossas máqui-
nas permite usar os compactadores sozinhos 
ou como uma extensão aos sistemas existen-
tes. Connosco as suas necessidades individuais 
como cliente são sempre tidas em considera-
ção. 

A separação das linhas de corte e de extrusão 
através da utilização de vários compactadores 
permite uma separação seletiva do material. 
Pode voltar a introduzir o material no circuito 
de reciclagem - e ganhar ainda com isso!

01 Acionamento de cambota com pistão  
     compressor
02 Canal de aspiração e de compactação
03 Canal de aquecimento com regulação  
     de temperatura

A ligação de 1 para 1 dos nossos compactado-
res às suas linhas de corte e extrusão também 
minimiza o risco de falhas simultâneas de 
vários sistemas, contribuindo assim para um 
desempenho seguro da sua produção. 

04 Canal de arrefecimento com dispositivo  
     de corte
05 Canal de saída com regulação de pressão  
     pneumática
06 Comandö elétrico tátil
07 Filtro de exaustão de fácil utilização
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COMPACTAÇÃO RECICLÁVEL
Resíduos de películas e de sobras de fitas de borda

OS COMPACTADORES  
VISTA GERAL
Para cada tipo de necessidade, o tamanho certo

• Compactação simples, rápida e económica de  
 resíduos de películas e de sobras de tiras.

• Cria barras compactadas empilháveis

• Redução significativa dos custos de  
 eliminação

• A aspiração central pode ser eliminada com- 
 pletamente, aplicação diretamente na linha  
 de extrusão

KP 101
A mais pequena do grupo. A 
KP101 transforma facilmen-
te com os seus resíduos de 
perfuração ou de emba-
lagens. Em combinação 
com um funil no lado de 
aspiração faz uso máximo 
das habilidades.

KP 200
O modelo maior com signifi-
cativamente mais poder de 
aspiração. Em termos óticos 
praticamente idêntica ao 
modelo KP101, no entanto 
este compactador consegue 
transformar mais volume. 
É a primeira escolha para 
velocidades baixas de sobras 
de tiras de borda.

KP 2000
A grande KP2000 é a primei-
ra escolha para uma aspira-
ção ativa de sobras de fitas 
de borda Quer juntamente 
à máquina de produção, ou 
no outro lado da fábrica. A 
KP2000 tem uma
capacidade de reserva, para 
transformar de forma fiável 
sobras de fitas de borda com 
velocidades regulares de 800 
m/min.

AS SUAS VANTAGENS
• SEM necessidade de máquina de aspiração  
 individual

• SEM rebobinador de sobras de fitas de borda

• SEM trituradora

• SEM enfardadeira

• SEM problemas de transporte

• SEM armazenamento provisório de resíduos

• SEM manuseamento da prensa

• A película sai como barras compactadas em  
 caixas ou podem ser colocadas em paletes

• Redução do volume de resíduos até 80%

• Incidência positiva sobre o ROI (Return on  
 Investment) através da poupança em insta- 
 lações, eletricidade, mão-de-obra e melhores  
 acordos com as agências de reciclagem.

KP 101
Extração de sobras  
de fitas de borda impossível ❒            possível ❒

Dimensões  
das barras de 110 x 100 mm

Comprimento variável da barra

Ligação elétrica 400 V, 50 Hz, 32 A

Alimentação min.  
de ar comprimido 6 bar

Consumo de energia máx. 14 kW

Consumo de ar de aprox. 100 a 225 l/h.

Pintura RAL 9010 Branco Puro /  
RAL 5005 Azul Sinal

Dimensões (C x L x A) 3300 x 1000 x 800 mm  
2000 mm altura com filtro

Peso aprox. 600 kg

KP 200
Extração de sobras  
de fitas de borda impossível ❒            possível ❒

Dimensões  
das barras de 110 x 100 mm

Comprimento variável da barra

Ligação elétrica 400 V, 50 Hz, 32 A

Alimentação min.  
de ar comprimido 6 bar

Consumo de energia máx. 18,4 kW

Consumo de ar de aprox. 100 a 225 l/h.

Pintura RAL 9010 Branco Puro /  
RAL 5005 Azul Sinal

Dimensões (C x L x A) 3300 x 1000 x 800 mm  
2000 mm altura com filtro

Peso aprox. 700 kg

KP 2000
Extração de sobras  
de fitas de borda impossível ❒            possível ❒

Dimensões  
das barras de 150 x 100 mm

Comprimento variável da barra

Ligação elétrica 400 V, 50 Hz, 63 A

Alimentação min.  
de ar comprimido 6 bar

Consumo de energia máx. 31,6 kW

Consumo de ar  
de cerca de 132 a 300 litros/hora.

Pintura RAL 9010 Branco Puro /  
RAL 5005 Azul Sinal

Dimensões (C x L x A) 3300 x 1000 x 1550 mm  
2650 mm de altura com filtro

Peso aprox. 800 kg

• Segurança operacional a uma velocidade  
 normal de entrada de película de 800 m/min.

• A esta velocidade, podem ser eliminadas as  
 sobras de fitas de borda de ambos os lados  
 de uma máquina de corte

• Adequada para quase todos os tipos de  
 película e respetivos compostos

• Comando digital e regulação de tempera- 
 tura com painel táctil



Pavel Gerätebau GmbH
Gewerbestraße 4
33790 Halle/Westfalen

Telefone: +49(0)52 01/8 59 96-0 
Fax:   +49 (0) 52 01/8 59 96-11 
E-mail:   info@pavel-gmbh.de

www.pavel-gmbh.de


