
Termoseladora Automática 



 O sistema 
de termoselagem 

O sistema de termoselagem Enterpack oferece 
uma ampla gama de soluções de selagem para uma 
grande variedade de produtores da indústria alimentar. 
Este sistema automático para distribuição alimentar é 

A Solução Enterpack 

Completamente automático

higiénico, funcionar e fácil de usar mas também 100% à prova de água  
económicamente rentável. 

A  Enterpack  orgulha-se de compreender 
as necessidades dos clientes de modo a providenciar 
soluções eficazes e eficientes. 

Quer opere uma cozinha centralizada ou uma loja 
delicatesse,  nada  é  mais  importante  na  distribuição 
alimentar do que a preservação do aroma e do sabor 
enquanto se mantém uma apresentação perfeita. 

A Enterpack tem uma gama diversa de tabuleiros 
e filme oferecendo muitas oportunidades de negócio. 

Os equipamentos Enterpack foram desenhados tendo 
em mente uma utilização fácil, compacta e fiável. 

Dispomos de uma gama de materiais resistentes ao calor 
que podem ser congelados e depois reaquecidos no 
microondas. 

Os nossos filmes de termoselagem são à prova de fugas 
garantindo um transporte sem problemas. 

Pense   na Enterpack  como   um   parceiro   de   negócio 
contribuindo e reforçando a sua posição no mercado. 

Selagem sempre perfeita 

Utilização simples – ligar e usar  

Ampla gama de tabuleiros e moldes 

Grande durabilidade  

Higiénica e fácil de limpar 

Potenciador de vendas 

Aumenta o prazo de validade  

Investimento sólido  

Muitas características únicas 

Investimento sólido 

Muito económica - baixo consumo eléctrico 

Pouco desperdício de filme  

Espaço de implementação reduzido 

Substituição de molde em 30 segundos 

Nem necessidade de compressor 

Perfurador de filme para ventilação de 

comida quente



Comida Pronta 
 & take-away 

Não há dúvida de que os portugueses gostam de comida e a Enterpack é um parceiro privilegiado para cumprir os seus desejos.   

Quer seja produtor de comida gourmet ou de refeições familiares existe uma solução Enterpack disponível para si. 

Os filmes de selagem Enterpack podem resistir facilmente à congelação e ao posterior aquecimento até 220ºC. 

Quando selados os tabuleiros estão isentos de fugas, reduzindo desperdícios e tranquilizando os clientes. 

Para uma apresentação perfeita, o filme é cortado em redor dos tabuleiros dando um acabamento profissional. 

Na Enterpack compreendemos que o mercado da comida pronta continua a crescer e os produtores procuram alternativas de 

embalagem.  

Com grande procura da comida regional e internacional a Enterpack disponibiliza aos produtores de ampliarem a sua oferta enquanto 

mantêm mínimo o investimento financeiro. 

Grande variedade de tabuleiros   Do congelador para o microondas 
Apresentação perfeita     Filmes personalizados disponíveis 

Sistema de ventilação para refeições quentes 



Talhos & 
Charcutaria 

A versatilidade do sistema Enterpack coloca à disposição de Produtores de Carne e Comida uma vasta gama de 
opções de embalagem  

Quer necessite de uma embalagem com qualidade de supermercado ou uma embalagens de catering 
com 2.5Kg, à prova de fugas ou uma simples taça para molho, existe uma solução para si. 

Este sistema oferece uma variada gama de tabuleiros PP ideais para produtos que requerem uma solução de 
embalagem 100% estanque. Estes tabuleiros têm ainda o benefício de poderem ser congelados e aquecidos 
no microondas. 

Os nossos tabuleiros são normalmente selados com filme lock seal mas existe uma opção easy peel 
para produtos que necessitam de acesso fácil. 

Na Tecnopack sabemos que os clientes estão continuamente à procura de mais escolhas, valor 
e conveniência. A nossa vasta gama de tabuleiros permite-lhe expandir a sua oferta junto dos seus clientes. 

Os produtos pré-embalados nunca substituirão totalmente a visita do talho ou charcutaria, onde o cliente 
encontra experiência e serviço personalizado. 

Os equipamentos Enterpack são muito fáceis de operar e acrescentam um elemento teatral na sua utilização 
em qualquer loja. 

Ao adquirir o seu novo equipamento Enterpack  poderá aumentar a sua oferta de produtos muito facilmente. 
O molde pode ser trocado em menos de 30 segundos e, instantaneamente, um novo leque de produtos 
está à disposição dos seus clientes. 

 Escolha   Conveniência  Apresentação   Simplicidade 



 Frutas & 
   Legumes 

Procura dinamismo, inovação e diversidade de embalagens para ser diferente ao comercializar as suas frutas 
e legumes? 

A Enterpack dispõe de uma gama variada de tabuleiros que o diferenciará da sua concorrência.  

Torne os seus produtos apelativos mais apelativos! 

Definitivamente o cliente final procura serviço e produtos fáceis de usar / consumir. 

Tendo por base que todos os serviços acrescentados ao produto geram lucro aproveite esta oportunidade para 
comercializar os seus produtos de uma forma diferente.  

Segmente, fatie ou corte frutas em diferentes formatos ou embale saladas frescas prontas a comer ou legumes 
da sopa prontos a usar e venda-as de uma forma atractiva e profissional. 

  Serviço Acrescentado  Diferenciação face à concorrência 

 Maior LUCRO  



emoved by operator 

Como funciona 

Quando dizemos automático, queremos dizer 
automático.  Assim  que  o  equipamento 
é ligado o operador não volta a tocar na máquina. 

O ciclo de selagem é activado simplesmente pela 

Assim que a operação termina a gaveta 
abre automaticamente e a máquina eleva o tabuleiro 
selado para remoção. O risco de contaminação 
cruzada dos operadores é completamente eliminado 
dado que não é necessário o contacto entre o 

colocação do tabuleiro cheio na máquina. operador e o equipamento. 

1  2  3 

A máquina é ligada e 
está pronta a usar 

Colocar o tabuleiro no molde A máquina activa-se 
e a gaveta fecha 

4  5  6 

O tabuleiro é selado e 
o filme cortado

A gaveta abre-se e eleva o 
tabuleiro para ser retirado 

pelo operador 

Tabuleiro selado 
profissionalmente 



O equipamento 
Sobre  a máquina 

O sistema Enterpack é único, apresentando 
muitas novidades no mercado. 

Totalmente automático, não é necessário tocar 
no equipamento para o operar 

Perfurador de filme para ventilação 
de comida quente 

O filme é higienicamente mantido acima 
da máquina sem risco de contaminação 

2 anos de garantia 

Ocupa muito pouco espaço 

Não necessita de compressores volumosos 

Boa apresentação, mesmo para frente de loja 

Alteração do molde em 30 segundos 

Baixo consumo eléctrico, pode-se usar 
até 6 máquinas com uma tomada de 13 amp 

Calor apenas aplicado na selagem e não 
no tabuleiro com comida 

Sobre  o sistema 

A  Enterpack  é  um  sistema  completo  que 
compreende máquinas, moldes, tabuleiros e filmes. 

Demonstrações realizadas no cliente 

Mais de 400 variedades de tabuleiros disponíveis 

Vasta gama de tabuleiros que podem ir ao microondas 

Todos os tabuleiros podem ser congelados até -40ºC 

Gama vasta de equipamentos disponíveis para 
entrega rápida 

Soluções de renting para todos os equipamentos, com 
resposta rápida. 

Entrega rápidas de equipamentos e consumíveis.



Moldes
O molde guia os tabuleiros para o interior do equipamento e corta filme ao redor do bordo do tabuleiro. 

Os moldes podem ser facilmente alterados em menos de 30 segundos, sem recurso a ferramentas. 

Modelo Dimensão (mm) Formato Equipamento 
Lar. Comp. 

EHS-0900-1R Ø 93  

Redondo 

PRW 

EHQ-200 

EHM - 200 EHS-1100-1R Ø 113  

EHS-1300-1R Ø 135  

EHS-1900-1R Ø 192  EHQ-350/EHM - 350 

EHS-2300-1R Ø 233 EHQ-350 BL 

EHS-0815-1S  80 150 

Quadrado 

PSW 

EHQ-200 

EHM - 200 
EHS-1010-1S 105 105 

EHS-1212-1S 120 120 

EHS-1215-1S 120 150 

EHS-1218-1S 120 180 

EHS-1515-1S 150 150 

EHQ-350 

EHM - 350 

EHS-1915-1S 190 150 

EHS-2117-1S 210 170 

EHS-2319-1S 230 190 

EHS-2517-1S 250 170 

EHS-3023-1S 300 230 EHQ-350 BL 

Filmes 
A Enterpack oferece uma vasta gama de filmes de qualidade que permitem uma selagem sem fugas de ar ou 

de líquidos de tabuleiros para comida quente, refrigerada ou mesmo congelada. 

Os filmes Enterpack são cuidadosamente colocados em caixas para garantir a sua higiene.  

A caixa é simplesmente colocada no topo da máquina e o filme sai por uma pequena abertura no fundo da 

caixa. Deste modo o filme pode ser facilmente carregado em segundos. 

Todos os filmes podem levar uma impressão personalizada do produto para aumentar o reconhecimento da marca. 

O engenhoso molde Enterpack reduz ao mínimo o desperdício de filme com uma média entre os 3-5%. 

UTILIZAÇÃO TIPO DE SELAGEM TIPO FILME REFERÊNCIAS Comprimento Larguras 

PP 
Easy peel Normal ECPN-311XXX 300 mt 

EHQ 200 - 150 mm 

EHQ 350 - 190 mm 
- 230 mm
- 270 mm
- 290 mm
- 300 mm

Anti-fog ECPA-312XXX 300 mt 

Lock Seal Normal ECPNH-313XXX 300 mt 
Anti-fog ECPAH-314XXX 300 mt 

PET 
Easy peel Normal ECEN-315XXX 300 mt 

Anti-fog ECPA-316XXX 300 mt 

Lock Seal Normal ECENH-317XXX 300 mt 
Anti-fog ECEAH-318XXX 300 mt 



x.) 

Especificações 

EHQ-200 EHQ-350 EHQ-350S EHQ-350BL 
Largura 304 mm 460 mm 460 mm 460 mm 
Comprimento (porta fechada) 354 mm 354 mm 354 mm 394 mm 
Comprimento (porta aberta, má 594 mm 654 mm 654 mm 654 mm 
Altura (sem  filme) 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 
Altura (com filme) 540 mm 540 mm n/a 540 mm 
Peso 17 kg 19 kg 19 kg 20 kg 
Voltagem 220-230v/50Hz

Máx. Consumo Eléctrico 570 w 750 w 1020  w 850 w 
Largura Máx. Filme 160 mm 310 mm n/a 310 mm 
Dimensão máx. Tabuleiro 135 x 180 mm 230 x 190 mm 100 x 200 mm 300 x 230 mm 
Velocidade (ciclos p/min.) 8 - 12 8 - 10 7 - 8 6 - 8 
Instalação * Basta  ligar  a ficha  e operar o equipamento 

* Instalar com um mínimo de 100 mm de espaço de ventilação na parte de trás.

Fazemos todos  os esforços para  verificar os detalhes técnicos dados  pelo  fabricante. Não  podemos ser responsáveis por erros  e omissões. 



TECNOPACK S.A. 

Rua Manuel Valentim Duarte, Nº 10 
2665-562 Venda do Pinheiro 
Tel.:  21 966  36 19
www.tecnopack.pt   
geral@tecnopack.pt
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