
Apresenta:

mÁQUINA SML MINICAST 5L

- SML, fornecedora líder de linhas de filme Stretch;
- Linha de coextrusão de filme plano, filme Stretch/CPP;

- Possui 5 camadas;
- Garante tempos mínimos de reação para uma correção 
extremamente ágil da espessura do filme, garantindo 
assim, uma mínima variação de espessura.
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Filmes de maior qualidade, proporcionando 
flexibilidade e uso eficiente de matérias-primas

Ÿ Controle central de todos os parâmetros de produção;

Ÿ Análise de dados de processo;

Ÿ Conexão Powerlink Ethernet Industrial para pontos de E/S 
descentralizados;

Ÿ OEE Integrada (Eficácia Geral de Equipamentos).

Ÿ Os bobinadores e as extrusoras high speed da SML estão entre 
os diferenciais por conta da alta produtividade e qualidade dos 
produtos acabados.

VANTAGENS DA MINICAST 5L

Ÿ Monitor touch-screen operado centralmente, exibindo todos os 
dados relevantes;
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Ÿ Embalagens médicas/farmacêuticas;

E PARA O QUE SERVE O PP?!

Ÿ Filmes laminados e metalizados;

Ÿ Entre outros.

Ÿ  Produtos de padaria;

Ÿ Embalagens para alimentos;
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Whatsapp: (51) 98258-3126
vendas@erplasti.com.br

(51)3883-2272
Entre em contato conosco:
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