


No segmento de máquinas desde 1993, 
a Reypel Importadora de Máquinas LTDA, 
possui uma ampla linha de produtos para 
atender o mercado exigente e globalizado. 
Conta com uma equipe especializada 
que busca por excelência, qualidade e 
inovação. Fornece treinamentos para todos 
os equipamentos, e a sua  assistência técnica 
é garantia do bom funcionamento de todos 
os equipamentos por ela comercializados.

Os produto deste catálogo podem ter suas dimensões, 
matérias-primas, acabamentos e outras características alteradas ou 
podem sair de linha sem aviso prévio.
É proibida a reprodução parcial ou total deste catálogo sem o acordo da Reypel.
A variação de cor dos produtos poderá ocorrer devido a impressão.
Imagens meramente ilustrativas.

máquinas



Fitas Adesivas  

FITAS ADESIVAS 
(Acrílica, hot-melt e solvente)

A - Fita aluminizada
B - Fita zebrada (pode ser impressa em até 
2 cores)
C - Demarcação de solo
D - Fita marrom
E - Fita transparente
F - Fita crepe

FITA DUPLA FACE
(Transparente e de espuma)

Fixação de molduras protetoras 
e decorativas, canaletas de PVC, 

metálicas em ônibus, com metal 
e placas de sinalização. Uso na 
confecção de vidros de segurança.

FITAS CREPE TARTAN
Para uso industrial, 

etc.

Com ou sem reforço de  
nylon tamanho de 50 a 
100mm

Fita gomada
Máquinas para aplicação

RE - 233
Aplicador manual 

50mm.

RE - 500 Automática
Ideal para caixas de formatos idênticos 
ou se a dimensão das caixas mudam 
constantemente. Altamente compacto, 

em larguras de 30 a 100mm, com ou 
sem reforço.RE - 323

Aplicador manual

72mm.

RE - 800 Alavanca

gomada semi-automático com 
regulagem de medida e corte 
acionado por alavanca.RE - 191| 112

Tobogã
Aparelho dispensador 

com reforço. 
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Envolvedora Automática

Envolvedora automática Com esteiras 
Tracionadas
Equipamento totalmente automático, 
ideal para linhas de produção contínuas.
Inicia o envolvimento do palete 

término do ciclo, dando
inicio a uma nova operação.
 
• Voltagem: 380V 2.5KW
• Pressão do ar: 6bar

Dimensões da máquina:
• Altura: 3.100mm
• Largura: 3.300mm
• Largura das esteiras: 2.000mm
• Comprimento total das esteiras de 
entrada e saída: 7.000mm
• Peso Máximo do palete: 2.000Kg
• Produção hora: 50 palete

Máquinas para aplicação 

RE - 750
Máquina seladora 
com tração lateral 
ou superior inferior

RE - 2000
Máquina ideal para grandes 
volumes de produção. Fecha 
abas superiores automaticamente 
através do braço pneumático.

Fechadora automática e semi-automática

Fechadoras de topo e fundo de caixas, 
com fácil regulagem superior e inferior 
(com 4 correias para tração). Uso de 

com até 1500m de comprimento, com 
rendimento de 24 caixas/min.
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Máquinas para aplicação
 

Envolvedora com pré-estiro motorizado
Parada indexada (para sempre na posição de 
início). Aceleração e desaceleração (partida 
e parada suave). Regulagem de velocidade de 
disco. Regulagem de velocidade do carro 
porta bobinas, pré-estiro motorizado, estira 

render até 300%. 

Envolvedora com pressor e pré-estiro motorizado
Parada indexada (para sempre na posição de 
início). Aceleração e desaceleração (partida e 
parada suave). Regulagem de velocidade de disco. 
Regulagem de velocidade do carro porta bobinas, 

aplicar no palete, podendo render até 300%. 

Envolvedora orbital
Anel de velocidade de rotação de 
150 RPM.
Freio pneomático de aperto.
Potência: 0,6Kw

Dimensões da Máquina:
Altura da torre: 2500mm

Capacidade de carga: 2000kg
Altura de envolvimento 2200mm

Diâmetro da plataforma: 1500mm
Energia de entrada: 220 monofásico

• Altura da torre: 3100mm
• Capacidade de carga: 2000kg
• Diâmetro da plataforma: 1500mm
• Energia de entrada: 220 monofásico

Envolvedora com entrada de paleteira
Parada indexada (para sempre na posição de início). 
Aceleração e desaceleração (partida e parada suave).
Regulagem de velocidade de disco. Regulagem de velocidade 
do carro porta bobinas, pré-estiro monitorizado, estira 

300%.

Robô autopropulsor
(Robô Modelo S6)

Robô envolvedor autopropulsado. Vai onde é necessário. 
  .onretni rodagerraC .stlov 42 ed airetab  moc ahlabart

Autonomia de funcionamento para 200 paletes. Capaz 
de envolver cargas de diversos tamanhos e pesos em 
menos de 1 minuto. Prático e fácil de usar. resistente 
e seguro. 

Dimensões da carga:
Largura mínima: 600mm

Largura máxima: qualquer
Comprimento mínimo: 600mm

Comprimento máximo: qualquer
Altura máxima: 2400mm

Dimensões da máquina:
Altura da torre: 2500mm

Capacidade de carga: 1000kg
Diâmetro da plataforma: 1500mm

Energia de entrada: 220 monofásico
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Máquinas para arqueação

Máquina de arquear RE - 202
Máquina semi-automática de arquear com 
cinta de polipropileno. Utiliza de 9 a 13mm.

Máquina de arquear semi-automática RE - 6000
Máquina automática para arqueação de caixas ou 
fardos. Utilizam cintas de 9mm a 12mm.

Máquina de arquear RE - 201
Máquina semi-automática de arquear com cinta de 
polipropileno. Utiliza cintas de 6mm a 15,5mm.

RE - 601 - B
Máquina de cintar automática de alta 
velocidade, com ótimo desempenho.
Pode ser utilizada para produtos variados. 
Com a capacidade de fazer até 30 ciclos 
por minuto. Possui poucos componentes de 
desgastes e necessita de pouca manutenção. 

Carga de tensão de 70kg.

Fitas polipropileno (PP)
Diversas larguras e espessuras - virgem e reciclada.
Indicadas para arqueações de volumes de peso médio, expansíveis ou 
estáveis para diversos tipos de embalagens. As mesmas podem ser 
utilizadas manualmente ou com máquinas aplicadoras.

Fitas poliéster (PET)
Diversas larguras e espessuras.
Escuras: indicadas para arqueações que necessitam 
de alta resistência, alta força de tensão e 
alongamento. Além de possuírem um menor custo, 
são cinco vezes mais leves que a cinta de aço, e 
possuem maior resistência a impactos e choques. As 
mesmas podem ser utilizadas manualmente ou com 
máquinas aplicadoras.

RE - 701 CCQ
Máquina de cintar fardos de caixas 

polipropileno Reypel. Máquina de alta 
performace, totalmente automática, 
desenhada especialmente para 
fabricantes de caixas de papelão.

RE - 702
Máquina de cintar semi-automática de alta velocidade, 
grande desempenho. Com grande margem de 
aplicabilidade, pode ser utilizada para produtos 
variados. Com a capacidade de fazer até 65 cintagens 
por minuto. Necessita de poucos ajustes, têm poucos 
componentes de desgaste e necessita de pouca 
manutenção. A construção simples minimiza os custos de 

Tensão de 45kg. 
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Fitas de Poliéster
e máquinas para aplicação

RE - 23
Esticador manual 
de cintas de 
polipropileno e 
poliéster (cintas 
de alta resistência) 
de 9mm a 19mm.

RE - 24
Alicate selador 
para cintas de PP e 
PET de 9 a 19mm.

RE - 44
Alicate selador 
para cintas de PP e 
PET até 16mm. RE - 50

Aparelho pneumático para 
arqueação 

16, 19 e 25mm. Este aparelho 
não necessita o uso do selo, pois 
sua solda é feita com fricção. 
Com a ajuda de um compressor, 
este aparelho faz o tencionamento 
usando a pressão do ar. 

RE - 42
Aparelho conjugado 
estica, sela e corta 
cintas plásticas de 
polipropileno de 12 
e 15mm.

Desbobinador 
R2

Desbobinador

R1

RE - 45 Esticador à bateria para 
arqueação
Esticador manual à bateria para 
cintas de polipropileno e poliéster. 
tenciona, solda e corta cintas de PP e 
PET de 13 e 16mm.
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Seladoras

RE - 400
Equipamento compacto, destinado a maiores níveis 
de produção e regularidade de pressão de 
selagem , regulagem de batidas e temperatura da 
resistência.
Dimensões:
• Área útil da câmara: 400x500mm
• Dimensões externas: 1273x743x1000mm
• Peso líquido/bruto: 50 / 90Kg
• Consumo: 3900W
• Cubagem: 0,7m 3

Câmara de encolhimento
• Pintura epóxi;
• A câmara de encolhimento possui grade com 
regulagem de altura;

em níquel cromo;
• Altura útil da câmara: 250mm;

SP - 700 TE
Equipamento com controlador eletrônico para 
controle da temperatura desejada, ideal para 
trabalhos intensos e maiores espessuras em PE 
(Polietileno), PP (Polipropileno), AL (Aluminizados);
• Necessita de preaquecimento;
• Pintura epóxi branca;
• Tipo de resistência: barramento de alumínio.

dimensões:
• Área de selagem: 700x5mm
• Tensão: 220V
• Dimensões externas: 712x286x960mm
• Peso líquido/bruto: 5,2 / 6,2Kg
• Consumo: 300W
• Cubagem: 0,13m 3

RES - 400
Equipamento mais robusto, dotado de controlador 
eletrônico da temperatura desejada, ideal para 
trabalhos intensos e maiores espessuras em PE/PP/
PS e aluminizados.
• Necessita preaquecimento;
• Tipo de resistência: barramento de alumínio;
• Pintura epóxi branca.

dimensões:
• Área de selagem: 400x5mm

• Dimensões externas: 426x252x960mm
• Peso líquido/bruto: 8,3 / 9,2Kg
• Consumo: 127 (150) 220 (130)w
• Cubagem: 0,11 m 3

injeção;
• Equipado com Blue Led;
• Fácil instalação e transporte;
• Controle de tempo de secagem e do volume injetado.
• Alarme para reabastecimento;
• Rende de 10.000 a 15.000 aplicações com 10 litros;
• Equipada com micro motor com baixa emissão de ruídos e 
consumo.

Registro ANVISA
Fórmula Registrada 

pela ANVISA
2.4281.0004.001-9
2.4281.0004.002-7
2.4281.0004.003-5

Solução Antisséptica

A Reypel trouxe ao Brasil uma revolução em termos de higiene das 
mãos. O aparelho esterilizador permite a eliminação de 99% dos 

germes existentes em nossas mãos.

Aparelho para desinfecção 
das mãos

O usuário coloca as mãos na entrada 
do esterilizador, o sensor as detecta 
automaticamente; a solução é aplicada 
em 1 ou 2 segundos. O produto deve 
ser espalhado nas mãos. Pronto, 
suas mãos estão higienizadas de forma 

Financie com o cartão BNDES
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Diversos

Papéis especiais
Para embalagens em 
bobinas de todos os 
tamanhos.
A - Papelão corrugado 
branco
B - papelão corrugado 
pardo
C - Papel Kraft
D - Papel Semi-kraft
E - Papel seda

Filme Stretch
Filme Stretch p/ aplicador manual.
Filme Stretch para máquina.
(diversos tamanhos)

Selos
Utilizados para selamento 
por meio de arqueadores 
manuais.
Zincado - PET 13, 16, 19 e 
25mm.
Bicromatizado - PP - 10, 13 
e 16mm.

Aplicador Manual

Pistola RE 3M
Pistola aplicadora 
dos adesivos Jet-melt. 
Disponível nas versões 
110 e 220V.

Bicromatizado
Zincaco

Cantoneiras
Utilizadas para proteger 
bordas das caixas de 
papelão e proteger 
cantos cortantes.

Plástico Bolha
Em bobinas de diferentes medidas 
para a proteção dos mais variados 
tipos de produtos, além de ser 

transparente.
A - Plástico bolha reciclado
B - Manta para isolamento
C - Plástico bolha virgem 

Adesivo jet-melt
Indicado principalmente para o 
fechamento de embalagem de 
papelão corrugado e cartonado 
em geral. Destaca-se pela elevada 

fechamento de caixas de papelão, 
onde o tempo em aberto do 
adesivo tem que ser mais longo 
que o normal.

Esteira Flexível
Características: ideal para pequenos espaços, 

Dimensões da máquina:
• Comprimento: 2,20 até 10,60m
• Largura: 63cm
• Altura miníma: 55cm
• Altura Máxima: 90cm
• Peso:200kg
• Capacidade de carga:25Kg/m 2

Aspirador Industrial

Aspirador industrial à 
combustão

Motor de 5,5 HP 4 tempos.
Potência: 3600rpm
Autonomia: 1:15h por litro
Capacidade do tanque: 2,8l
Bocal de sucção: 80cm

Filme PVC e alimento

Filmes PVC
A - Filme Skin
B - PVC esticável
C - PVC encolhivel 
D - Poliolefínico

Patente Requerida 
Protocolo: 016060015861 
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Soluções Robotizadas

Robôs para paletização que 
se refere a operação de 
movimentação e empilhamento de 
caixas, fardos, pacotes, peças, 
cabos, tambores, bombonas, 
entre outros produtos sobre 
uma superfície pré-determinada. 
Sistema de movimentação do 
produto sob a forma de garras, 
pinças, ventosas ou conforme a 
necessidade. Reposição do palete 
vazio sem contato manual, bem 
como a saída do palete completo.
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Máquinas para fazer caixas

NextMode 2.5

Adequado para produção de grandes tamanhos e produção em lotes

Útil da máquina (largura máxima do módulo): 2500mm

Espessura do papelão a trabalhar: De 2mm a 7mm

Comprimento mínimo da folha produzida: 400mm

Lista dos formatos que podem ser produzidos: Ver catálogo FEFCO, Panotec, BoxLink Panotec e especiais BoxLink Panotec

Velocidade de avanço do papelão: Manufaturas longitudinais de 40m/min

Armazém do papelão: Disponível de 1 a 6 armazéns com opção de gestão até 2 papelões para cada armazém

Sistema de introdução: Disponível com multintrodutor até 3 papelões colocados um ao lado do outro (com dimensão

Alimentação: Elétrica: 400v/50Hz(europeia) -  480v/60Hz(EUA) - Potência: 10kW

Ar Comprimido: mín. 6-7 bar (consumo máx 100Nl/min)

Compack 2.5

Adequado para produção em lote ou itens de pequena quantidade

Até 4 caixas por minuto na produção em lote

Compack Evo 2.5

Novo design, excelente desempenho e totalmente versátil.

Adequado tanto para produção em lotes quanto para tamanhos variados

Evolução da máquina de embalagem Compack 2.5.

Tecnologia aprimorada e novo design

Gerenciado pelo novo software BOXLINK PRO®.

Novas funcionalidades; Painel de toque de 21 ”.

https://www.reypelembalagem.com.br/produto/67/compack-25 https://www.reypelembalagem.com.br/produto/66/compack-evo-25

https://www.reypelembalagem.com.br/produto/71/nextmode-25https://www.reypelembalagem.com.br/produto/71/nextmode-25
Clique nas máquinasClique nas máquinas

para acessar a página do sitepara acessar a página do site



Rua Domingos Rubechini, 200 - Bairro Fenavinho 
  Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-000

Fone +55 54 3454 2426 

www. reypelembalagem.com.br


