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L
LAYOUT DE 

INSTALAÇÃO

- CLASSIFICAÇÃO - 
Carton Pack/ Incapel

- CLIENTE - - VOLTAGEM - 

NÃO UTILIZA
AR COMPRIMIDO

- OBSERVAÇÕES - 
380 V Trifásico

Entrada de energia 
Secção 10mm² (50 A) 

Entrada de energia 
Secção 6mm²  

220 V Monofásico

 

 

      



Para agendamento da instalação do equipamento Projepack, 
primeiramente o cliente deve deixar pronto os seguintes itens

Observações gerais

Observações sobre intalação

POR CONTA 
DO COMPRADOR

POR CONTA 
DA PROJEPACK

- Rede de energia conectada aos equipamentos, com cabos elétricos conforme 
  secção designada no layout junto ao aterramento, pois este item é obrigatório 
  para um bom funcionamento das máquinas e segurança dos operadores.*

*
- Volumes para testes de embalagem. Se a máquina for operar com peças 
  de dimensões diferentes, devem ser separados peças de ambas as linhas 
  a serem embaladas

*
- Uma pessoa (responsável pela operação) de cada turno de trabalho e uma pessoa 
  (responsável pela manutenção) de cada turno de trabalho, para receberem as 
  orientações de regulagem, operação e funcionamento.

* - Disponibilizar ao menos um auxiliar para a montagem do equipamento
(máquinas de grandes dimensões, podem necessitar de mais auxilio para sua montagem) 

* - Bobinas de plástico para a realização dos testes com dimensões máximas de:
 
- Ø350 de diâmetro

* Obs: Quando adquirido o opcional para trabalhar com filme bolha, também 
deverá ser providenciadas bobinas para esse sistema. É indicado o uso de filme 
bolha virgem ou reciclado nas espessuras de 120 gramas/m² a 130 gramas/m².

É indicado dois tamanhos de bobinas para a avaliação de adaptação aos volumes 
a serem embalados, assim após os testes o técnico descobrira o tamanho ideal 
de bobinas a serem utilizadas

- 2pçs de 1200mm de comprimento (uma superior e outra inferior)
- 2pçs de 800mm  de comprimento (uma superior e outra inferior)
- Indicamos o uso de filme liso de polietileno, virgem ou reciclado nas 
  espessuras de 0,070 mm(64 gramas/m²) a 0,15 mm (138 gramas/m²)

- Este documento é enviado previamente ao embarque
da máquina
- A instalação técnica só será agendada, assim que os itens 
citados ao lado estejam prontos.
- Não realizamos instalações complementares de energia,
ponto de ar comprimido (quando necessário), entre outras
-As Despesas com viagem, hospedagem, alimentação e 
deslocamento do técnico para montagem (entrega técnica), 
é por conta do comprador
- Informações sobre fornecedores do plástico deverão ser 
  solicitadas diretamente com o Setor comercial pelo email  ou pelocomercial@projepack.com.br

  

Telefone: (54)2102-1155 

Despesas com viagem, 
hospedagem, alimentação 
e locomoção do técnico 
até a empresa

Hora trabalhada fora 
do horário comercial

Hora trabalhada no 
horário comercial

Treinamento de 
operação, ajustes 
e manutenção

•  A solicitaçao do técnico para instalação sem que os itens acima relacio-
nados estejam de acordo conforme solicitado, a Projepack reserva-se do 
direito de retirar o técnico, ou cobrar as horas técnicas que o técnico estiver 
parado). Caso a instalação seja cancelada após o deslocamento do técnico 
ou precisar ser agendada uma segunda data para a conclusão da instalação, 
todas as despesas referentes à visita serão por conta do cliente.

•  Este documento deverá ser assinado e devolvido via e-mail ou fax 
(54-2102-1152)

•   Após o recebimento do mesmo, será agendada a data do atendimento 
para até 20 dias após a data da con�rmação.

Aprovação do Cliente


