
WEATHERPROOF, WORRY-PROOF

EMBALADORAS DE PAINEIS CW embalam automáticamente os seus paineis sem Cintas, 
reduzindo custos e problemas na unidade de cintagem. A vantagem única das embaladoras CW 
embalam automáticamente diferentes tamanhos de pacotes na mesma maquina.

 

Apto para todos os materiais: compensado, 
chapa fina, MDF, OSB e outros paineis de madeira

Proteção contra umidade e chuva para paineis e 
etiquetas

Embalagem de alta qualidade – duradora no 
manuseio, armazenamento e transporte

Redução de custo de embalagem – sem cinta, 
paletes ou tampa superior e proteção lateral

Material de embalagem reciclável

Maquina 100% automática com redução de custos
 
Alimentador automático de suportes opcional
 
Etiquetagem automática opcional

Alimentador de suportes automático Embaladora MDF Cross Wrap

Pacotes de MDF de alta qualidade 
em armazem

Etiquetagem automática

Pacotes de compensado mantêm 
formato ideal em armazem

Material de embalagem reciclável
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QUANDO VOCÊ QUER EMBALAR BEM

Cross Wrap Ltd é líder mundial em maquinas automáticas 
de embalar e abre-fardos para a industria de resíduos, incluindo 
CDR, CSR, RSU e recicláveis. Nós também operamos internacio-
nalmente na industria da madeira e outras industrias.

A nossa experiência inigualável em server as necessidades dos 
nossos clients em todo o mundo, combinado com a nossa tec-
nologia patentada, faz com que consigamos entregar a solução 
de embalagem que é ideal para os seus desafíos.

Como o nosso inicío foi à mais de 20 anos, nós já entregamos 
mais de 300 maquinas a clientes em 40 paises – com mais de 
40.000.000 fardos embalados até hoje.

Para saber mais como a sua empresa pode benefíciar com a solução Cross 

Wrap, por favor contate: www.crosswrap.com
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WRAPPING THE WORLD

Entrega de compensado da 
América do Sul no Reino Unido

Envío de Compensado

Transporte por trem

Transporte de Chapa Fina da 
Tasmânia para a Ásia

Carregamento de MDF na América 
do Sul para exportação

Transporte de MDF no Brasil


