
Conjunto completo automático, pesadora 
com 2 balanças em inox para trabalhar com 
grãos,condimentos, farináceos, produtos 
naturais etc...

SELADORA SF
CONJUNTO AUTOMÁTICO

EMPACOTADORA LC 800 COM
PESADORA MULTICABEÇOTE

EMPACOTADORA LC 800 COM
PESADORA 1 BALANÇA

DATADOR LC STAMP

PESADORAS

SELADORA RT PP COM IMPRESSÃO A TINTA

Equipamento compacto, portátil, ágil e com baixa 
manutenção, a Seladora SF fornece impressos de lote, 
fabricação e validade, com possibilidade de inclusão de 
logotipo. Garante um perfeito acabamento de selagem.
Opção de trabalho em modo automático ou manual.

Tensão: 220V  |  Potência: 410W  |  Pintura: Epoxi

Seladora rotativa com impressão a tinta, definição em preto ou branco de 
informações como lote, fabricação e validade sem parada, onde não 
prejudicará sua manutenção, ou seja, garante uma produção rápida e 
precisa. Equipamento trabalha em modo autómatico, com esteira 
transportadora de embalagens ou somente apoio. Alta produtividade, 
ótimo acabamento e custo acessível. Ágil, compacta e com muita 
precisão.

Estrutura pode ser feita com pintura Epoxi ou então inteiramente
confeccionada em Inox.

Tensão: 220V  |  Potência: 500W  |  Produção: 22,000 selagens/hora

Sistema de pesagem com célula de carga, garante ótima 
produção e precisão. Possui um moderno painel touch screen, 
com capacidade para programar mais de 80 receitas.
Opção de trabalho em modo automático ou manual, garantindo 
que não haja desperdício de produtos para pesagens de 5 a 1000 
gramas produção estimada de 8 a 10 pacotes por minuto.

Tensão:  220V  |  Potência:  600W  |  Pintura:  Epoxi

Trabalha com os mais variados tipos de biscoitos e 
formatos, batatas chips, pães de queijo congelados, 
peças plásticas e metálicas, castanhas, cereais, 
porcas, parafusos entre outros produtos.

Tensão: 220V  |  Potência: 1200W  |  Pintura: Epoxi

Empacotadora para trabalhar com os mais diversos tipos de 
produtos, possui foto célula, hot stamp e painel touch screen. 
Pesadora GW10 01 balança, equipamento trabalha com os 
mais diversos tipos de produto, tais como: especiarias, 
condimentos, granulados em geral, entre outros produtos.

Tensão: 220V  |  Potência: 1200W |  Pintura:  Epoxi

Tensão: 220V  |  Potência: 200W  |  Pintura: Epoxi

Para trabalhar com os mais diversos tipos de embalagens, 
tampas e pacotes. Trabalha com impressão de fita ribon preta ou 
branca, possui painel digital e fornece informações de lote, 
fabricação e validade. Opção de trabalho em modo automático 
ou manual, o Datador LC Stamp garante uma incrível impressão, 
além de ser extremamente leve e de fácil manuseio.



Rua Major Pinheiro Froes, 706 - Suzano - SP

(11) 4749-0921 / 4749-0860 / 4752-3979 / 4752-3676

orcamentos@lcmaquinasseladoras.com.br

DOSADORA DE ROSCA
COM EMPACOTADORA

EMPACOTADORA
COM ALIMENTADOR NÃO IMPORTA O TAMANHO

DA SUA EMPRESA, TEMOS
SOLUÇÕES SOB MEDIDA
PARA VOCÊ.

Conjunto completo automático, pesadora dupla com 
empacotadora: para trabalhar com produtos congelados, 
tais como: Pães de queijo, pães Francês, salgados 
congelados dos mais variados tipos e formatos.

Empacotadora  com este i ra  de 
al imentação manual , podendo 
trabalhar  com peças plást icas, 
parafusos,  arruelas por unidade.

assistencia@lcmaquinasseladoras.com.br

Dosadora de rosca vertical com servo motor, 
maior velocidade e precisão nas dosagens.

Conjunto completo automático, para trabalhar 
na dosagem dos mais variados tipos de pós, 
sejam nos segmentos químicos, alimentícios ou 
farmacêuticos, de fácil manuseio e de fácil 
assepsia, otimizando assim a sua produção.

EMPACOTADORA AUTOMÁTICA
COM PESADORA DUPLA


