
Speedy-T

Máquina de Dobrar em Embalar Semi-Automática
dobre até 500 peças ou embale 350 peças por hora

Características

A Speedy-T é uma máquina semi-automática para dobrar em embalar.

Máquina indispensável para uma dobragem rápida e uniforme de t-shirts, camisolas, hoodies e outras peças.
Pode alterar as pás, que são muito fáceis de ajustar e adaptar aos tamanhos necessários, necessitando apenas
de alguns segundos para mudar de peças de bebé para peças XXL. 
Máquina fiável, com grande qualidade de dobragem e grande capacidade de produção.  
Pode dobrar peças de todos os tamanhos disponíveis no mercado.

A Speedy-T pode operar de dois modos:
• Empilhar: cada peça dobrada é empilhada no tabuleiro, que se adapta automaticamente; possui um fotocélula
que indica quando o tabuleiro atingiu a capacidade máxima e pára a máquina.
• Embalagem: no final do ciclo de dobragem, a peça mantém-se na última pá, que está levantada, e pode ser 
facilmente colocada numa embalagem.

Características do dispositivo de controlo eletrónico:
• 10 programas de dobragem
• Personalização dos programas de dobragem
• Auto-diagnóstico de problemas
• Contador de produção e relatório assim que o número definido de peças é alcançado
• Programação de produção horária

Início através de
botão ou pedal

Trabalha com 
ar comprimido

50 l/min a 6 bar

Monofásico 110V / 220V
Consumo de energia 230W 

Dispositivo de controlo eletrónico,
10 programas de trabalho e  padrões
de dobragem personalizados

Distância de dobragem  
ajustável. Fácil de alterar

as pás para S/M/L

Peças empilhadas de
forma automática

no tabuleiro
ou

embale as peças
individualmente

com o modo
de embalagem



Main Application: Digital Printing

DADOS SPEEDY-T

Necessidade
Elétrica 230/110V 1P+N+PE

50 l/min - 6 bar

Consumo de energia

Ar comprimido

230W

Produção a empilhar 500 peças por hora

Produção a embalar 350 peças por hora

Tam. peça * (min/máx) [mm] 150x180 / 350x400

Tamanho máquina  [mm] 1500x710x815

Peso 90Kg

*O tamanho da dobragem pode ser ajustado rapidamente
ao mover ou alterar as pás para os outros conjuntos 
disponíveis.

Vantagens

Modo para empilhar
com fotocélula automática

Modo de embalagem
com pá ergonómica

Fácil de operar com início
por botão ou por pedal

3 conjuntos de pás ajustáveis
para peças de XS a XXL, 

como t-shirts, camisolas ou casacos

10 programas de dobragem padrão
e padrões de dobragem

personalizáveis

Auto-diagnóstico 
e contador de produção

Speedy T vs dobragem manual

Lucro em peças embaladas

Especificações detalhadas

• 275 peças por hora
• €15 hora / operador
• €0.055 por peça

Operador & MáquinaOperação manual
• 500 peças por hora
• €15 hora / operador
• €0.03 por peça

• Poupança por peça = €0.025
• Poupança por hora = €12.50
• 20 horas de operação = €250

• Custo do saco = € 0.05 (preço médio)
• Custo do operador = € 0.04 (350 peças / €15 h)

• Venda da peça embalada = € 0.25
• Lucro por peça embalada = € 0.16
• Lucro por 7000 peças embaladas

 

  (equivalente a 20 horas de trabalho) = €1120

Speedy-T

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Portugal


