CATÁLOGO
DE PRODUTOS

Fundada em 01 de outubro de 2002, a ArckPack sempre
busca proporcionar aos seus clientes e parceiros o que há de
melhor no mercado de fechamento de embalagens, oferecendo
produtos para Arqueação e Paletização e uma vasta linha de
Máquinas e Insumos para Embalagens.
Nosso constante comprometimento com a alta qualidade dos
produtos cria um vínculo de conﬁança e responsabilidade junto
aos nossos clientes.
Em 2014 iniciamos uma nova fábrica de ﬁtas PET sediada em
Cordeirópolis, o melhor ponto logístico do interior de São Paulo,
onde encontra-se o cruzamento das três principais rodovias do
estado.

Atendendo os mais variados
setores da indústria

algodoeiro

cerâmico

papeleiro

usinas de aço

madeireiro

frutas

Fitas PET de Fabricação Própria
A ﬁta PET, por se tratar de um ﬁta de poliester (plástico),
possui grande força de tensão e alto alongamento, características essas decisivas para um método de cintagem eﬁciente.
A ﬁta PET, ao contrário das ﬁtas de aço, possui alto alongamento e absorção de impactos durante o transporte e manuseio da carga.

Agende uma visita e
conheça nossa nova fábrica
sediada na cidade de
Cordeirópolis - SP

Listamos apenas algumas das inúmeras
vantagens oferecidas por nossas ﬁtas PET.
Mais segurança para sua carga

A ﬁta PET oferece maior reserva de choque e melhor força de retenção

Mais segurança industrial

A ﬁta PET oferece menos riscos de acidente

Menor custo com mão de obra

A ﬁta PET tem menos peso e é de fácil manuseio

Redução de gastos

A ﬁta PET exige menos custo de transporte e menos espaço de armazenagem

Maior satisfação do cliente

A ﬁta PET permite um manuseio mais suave dos pacotes,
além de ser resistente a intempéries e livre de corrosão
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Fitas Plásticas

PET Verde

PP Branca (DBA)

PP Incolor

PP Preta

Dimensões

Dimensões (LxE)

Dimensões (LxE)

Dimensões (LxE)

10 x 0,65 mm
12 x 0,80 mm
16 x 0,80 mm

10 x 0,65 mm
12 x 0,80 mm
16 x 0,80 mm

10 x 0,6 mm
13 x 0,6 mm
13 x 0,8 mm
13 x 0,8 mm
16 x 08 mm

Largura (mm):
Espessura (mm):
Metragem Rolo (Mt/Rl):
Tubete Interno (mm):
Tubete Largura (mm):
Superfície:

9 a 32
0,50 a 1,20
400 a 3.000
406
150 ou 120
Lisa ou
Recartilhada

Selos para Fitas Plásticas

Combi

FA-PET

PET 13mm e 16mm

PET 19mm

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

13 x 34 x 0,6 mm
16 x 34 x 0,6 mm

19 x 45 mm

13 x 30 x 0,75 mm
16 x 30 x 1,00 mm

13 x 30 x 0,75 mm
16 x 30 x 1,00 mm

PL

RT -PET

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

10 x 25 x 0,5 mm
13 x 25 x 0,6 mm
16 x 28 x 0,6 mm

19 x 45 x 0,9 mm
19 x 60 x 0,9 mm
25 x 45 x 0,9 mm
25 x 45 x 0,9 mm
32 x 60 x 0,9 mm
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Fitas de Aço

FE-1

FE-2

Dimensões (LxE)

Dimensões (LxE)

13 x 0,7 mm
16 x 0,8 mm
16 x 1,0 mm
19 x 1,0 mm
19 x 2,0 mm

10 x 0,8 mm
12 x 0,8 mm

Selos para Fitas de Aço

AMP

TR

FA

ST-6

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

Dimensões (LxCxE)

19 x 28 x 0,6 mm
25 x 50 x 1,0 mm
32 x 50 x 1,0 mm

13 x 22 x 0,5 mm
16 x 22 x 0,6 mm
19 x 22 x 0,6 mm
19 x 40 x 0,9 mm
19 x 60 x 0,9 mm
25 x 40 x 0,9 mm
25 x 60 x 0,9 mm
32 x 40 x 0,9 mm
32 x 60 x 0,9 mm

10 x 35 x 0,6 mm
13 x 35 x 0,6 mm
16 x 35 x 0,6 mm
19 x 35 x 0,6 mm
19 x 60 x 0,9 mm
25 x 60 x 0,9 mm
32 x 60 x 0,9 mm

13 x 21,5 x 0,5 mm
16 x 21,5 x 0,5 mm
19 x 21,5 x 0,5 mm

VR
Dimensões (LxCxE)
10 x 22 x 0,9 mm
13 x 22 x 0,9 mm
16 x 22 x 0,9 mm
19 x 22 x 0,9 mm
25 x 35 x 1,5 mm
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Cantoneiras e Grampos

Plástica 13mm (Lisa)

Plástica 13mm (com pino)

Plástica 19mm e 25mm

Utilizada na arqueação de produtos
com ﬁtas em polipropileno.
Embalagem com 5.000 unid.

Utilizada na arqueação de produtos
com ﬁtas em polipropileno.
Embalagem com 4.000 unid.

19 mm embalagem com 2.000 unid.
25 mm embalagem com 1.000 unid.

Grampos
Com a ajuda de aplicadores, como
grampeadores pneumáticos e
manuais, os grampos são a solução
para o fechamento de caixas de
papelão.
Os grampos unem as abas das
caixas de papelão, impossibilitando
sua abertura. Os produtos mais
pesados como caixas com
eletrônicos e caixas de frutas,
necessitam de uma lacragem com
muita segurança para não abrir
durante seu manuseio e transporte.

Cantoneira de Aço

Fivela

Dimensões (LxCxE)
19 x 60 x 0,6 mm
23 x 60x 0,6 mm

Acessórios

CFA-F1

CFP-F1

Para Fitas de Aço

Para ﬁtas plásticas.

Aparelho conjugado que estica a
ﬁta, sela e corta.

Aparelho conjugado que estica a
ﬁta, sela e corta.

Trabalha com selos modelo FA.
Indicado para volumes planos de
pesos e tamanhos médios.

Trabalha com selos modelo PL.
Ideal para caixas de papelão e
volumes até 150 kg.

Disponível nas medidas de ﬁtas
3/8”, ½”, 5/8” e ¾” de largura por
0,5 e 0,6 mm de espessura.

O mesmo aparelho serve para ﬁtas
plásticas de 10, 13 e 16 mm de
largura por 0,6 e 0,8 mm de
espessura.

Desenrolador de Fitas de Aço

Desenrolador de Fitas de Plástico

Para Fitas de 13mm, 16mm, 19mm,
25mm e 32mm.

Para todos os tipos de rolos de ﬁtas
plásticas.

Os desenroladores também
chamados dispensadores de ﬁtas
de aço para embalagem são
projetados para garantir o correto
manuseio das ﬁtas com o mínimo
esforço do operador.

Possui guia lateral que impede que
a ﬁta "escape" pela lateral e garante
a segurança no manuseio do
aparelho.
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Acessórios

EM-F1
Para ﬁtas de aço.

EM-F2

SMP-F1

EMP-F1

Esticador manual que estica a ﬁta
por roda de transporte e corta com
o máximo de aproveitamento.

Selador Manual.

Para ﬁtas plásticas.

Projetado para fechar os selos
modelos PET de 1/2" e 5/8".

Destinado a volumes pesados de
grandes dimensões.

Especialmente indicado para
volumes pesados de qualquer
formato.

Destinado a arqueação com ﬁtas
plásticas de alta resistência.

Esticador manual que estica a ﬁta
plástica por torção proporcionando
o máximo de tensão.

O mesmo aparelho serve para ﬁtas
de ¾”, 1” e 1 ¼” de largura por 0,8
e 1 mm de espessura.

O mesmo aparelho serve para ﬁtas
de ¾”, 1” e 1 ¼” de largura por 0,8
e 1 mm de espessura.

EP-F1

SP-F1

Esticador manual que estica a ﬁta
por torção, proporcionando o
máximo de tensão.

SM-F1

O mesmo aparelho serve para ﬁtas
PET de 13 e 16 mm de largura.

SM-F2

Esticador Pneumático.

Para ﬁtas de aço.

Selador manual.

Selador manual.

Projetado para esticar e cortar ﬁtas
pneumaticamente com rapidez,
precisão e produtividade.

Selador pneumático projetado para
fechar os selos modelos TR e FA de
3/4", 1" e 1 1/4".

Projetado para fechar os selos
modelos TR e FA na horizontal de
¾”, 1” e 1 ¼”.

O mesmo aparelho serve para ﬁtas
de ¾”, 1” e 1 ¼” de largura por 0,8
e 1 mm de espessura.

Pneumaticamente com rapidez,
precisão e produtividade é
destinado a arqueações de cargas
grandes e pesadas com um alto
nível de tensão.

Projetado para fechar os selos
modelos TR e FA de ¾”, 1” e 1 ¾”
na vertical.
Destinado a volumes pesados de
grandes dimensões.

Destinado a arqueações de cargas
grandes e pesadas com um alto
nível de tensão.

TB-F1

TB-F2

VR-F1

Para ﬁtas de aço.

Para ﬁtas de aço.

Esticador manual.

Tesoura para cortar ﬁtas de até
1mm de espessura.

Tesoura para cortar ﬁtas de até
1mm de espessura.

Estica a ﬁta por torção, proporcionando o máximo de tensão. É
destinado a volumes médios e
redondos. Trabalha com selos VR.
Disponível nos tamanhos:
PQ para ﬁtas de 3/8", 1/2", 5/8" e
3/4" de largura por 0,5 e 0,6 mm de
espessura.
GD para todas as ﬁtas até 1" de
largura e até 1 mm de espessura
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Destinado a volumes pesados de
grandes dimensões.
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Fitas Adesivas e Fitilhos

Fita Acrílica ou Hotmelt

Fita Crepe

Fita Kraft

Dimensões (LxC)

Dimensões (LxC)

Dimensões (LxC)

Dimensões (LxC)

12 mm x 50 m
16 mm x 50 m
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
48 mm x 50 m

19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

9 mm x 30 m
12 mm x 30 m
19 mm x 30 m
25 mm x 30 m
38 mm x 30 m
50 mm x 30 m
100 mm x 30 m

Aplicação Manual
12 a 70 mm x 50 a 100 m
Aplicação Automática
38 mm x 1.200 m
48 mm x 1.200 m
70 mm x 1.200 m

Fita Gomada

Fitilho Manual

Fita de papel Kraft com adesivo
em formulação de amido.
Alta adesividade apresentando
um excelente desempenho no
fechamento de caixas de
papelão garantindo alta
segurança no fechamento.

Fita Dupla Face

Fitilho Automático

Medida: 5, 10, 20 ou 30 mm

Medida: 50 mm
Kilos por Metro: 1,667 Kg

Metros por Kilo: 160 a 900 m

Fitilho em Chicote
Medida: Fino, Médio e Grosso
Metros por Kilo: 430 a 1.150 m

Dimenssão: 50 mm

Dimenssão: 50 mm
Cor: Colorida, Branca ou
Transparente

Dimenssão: 50 mm

Cor: Transparente

Cor: Colorida, Branca ou
Transparente

Filmes
Tipo Dimenssões

Filme Manual
Tubete: 1”, 2”, 3” ou manopla

Clean 1,3 x 100 m
Soft 1,3 x 100 m
Light 1,0 / 1,2 / 1,3 x 100m
Médio 1,3 x 100 m

Largura: 50 a 500
Espessura: 0,15 a 0,4 mm
Acabamento: 1 a 5

Extra 1,0 / 1,3 x 100m

Filme Automático

Super Extra 1,3 x 100 m
Antiestático 1,0 x 100 m
Duplex 1,3 x 100 m
Duplex TNT 1,2 x 100m
Bolhão 1,3 x 100 m

Plástico Bolha
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Tubete: 2” ou 3”
Largura: 450 ou 500
Espessura: 0,15 a 0,4 mm
Acabamento: 10 a 17

Filme Stretch
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Fitas
Cantoneiras
para Proteção
e Grampos
Industrial

Anti-Corrosiva

Anti-Derrapante

Demarcação de Área

Aluminizada

Isolante

Silver Tape

Demarcação de Solo

Entre em contato conosco
e solicite a visita de um de
nossos representantes

próximo a Cordeirópolis — Esta…

arckpack.com.br
arckpack@arckpack.com.br
19 3546 5709
Av. Aristeu Marcicano, n. 2877
Distrito Industrial Flamínio de Freitas Levy
13490-000, Cordeirópolis - SP
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