
 

AIRPAD AP250 
Preenchimento de espaços vazios e 

proteção de produtos com ar 

 
A nova e compacta máquina de mesa AIRPAD da 
FROMM, segue a ideia revolucionária das bem 
sucedidas máquinas AIRPAD AP502 e AP503: 

• Produção de diferentes tamanhos de almofadas com um 
simples premir de um botão, sem a necessidade de mudar o 
rolo de filme. 

• Tamanho de almofadas de 120 mm a 400 mm 
• Custos reduzidos com a utilização de filmes lisos 

dobráveis, sem pré-soldaduras e pré-perfuração. 
• Sem ar comprimido / Versátil / Portátil 



 

AIRPAD AP250 
A nova máquina de mesa 
em combinação com uma 
grande variedade de 
acessórios padrões ou 
personalizados oferece aos 
clientes uma ampla gama 
de aplicações: 

Sistemas autónomos ou 
integrados em estações de 
trabalho para multi-
usuários. 

O grande número de programas permite produzir os Airpads mais adequados para o 
seu produto. Produção sem limite ou com uma quantidade pré-programada de 
almofadas-de-ar em diferentes espessuras e qualidades de filme, abrem para a AP250 
um vasto leque de aplicações e oportunidades. 

 Caracteristicas da máquina 
• Desenho de alta duração e construção 

robusta 
• Mínimo de manutenção necessária 
• Fáceis mudanças de teflon 
• Não é necessário compressor 
• Fácil de inserir filme 
• Fácil de operar 
• Volume de ar ajustável 
• Possibilidade de produzir várias unidades de 

almofadas-de-ar 
• Comprimentos programáveis de             

almofadas-de-ar 

Opções: 
• Mesa móvel e ajustável 
• Grade de armazenamento:  

- anexados a tabela 
- sistema de fornecimento de ar  

• Controle automático de armazenamento 
• Interruptor de pé 
• Controle remoto 

Especificações técnicas: 
• Fonte de alimentação: 115/230 V - 50 / 60Hz 
• Tamanho de almofadas: De 120 - 400mm programáveis 
• Largura de filmes: 210mm 
• A espessura do filme: Até 50my 
• Qualidade do filme: PE e PE/PA 
• Filme dobrado / sem tubo 

Painel de controle fácil de operar 

www.fromm-pack.pt


