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Graças à longa experiência profissional, somos capaz-
es de fornecer: aplicadores de cola, linhas de produção 
completas para colagem de alta qualidade tecnológica 
e de construção, que podem satisfazer as diferentes ne-
cessidades dos clientes de todos os campos industriais.

O nosso objetivo é fornecer aos clientes produtos 
econômicos, fáceis de usar e com manutenção contida, 
sem comprometer a alta qualidade da construção e o 
desempenho técnico.

A Idealtech oferece ao cliente a possibilidade de definir 
a solução adequada às diferentes necessidades, colo-
cando à sua disposição um amplo patrimônio de  ex-
periência no setor.

Um Know-how sempre atualizado, juntamente com um 
serviço de assistência técnica com uma equipe qualifi-
cada, permitem garantir ao Cliente um suporte técnico 
eficiente.

Sistemas • Acessórios
Assistência para colagem

Peças de reposição compatíveis

MAQUINAS ESPECIAIS

• PROJETOS PERSONALIZADOS
• TECNOLOGIA AVANÇADA
• PADRÃO DE ALTA QUALIDADE

Plotter de colagem de alta velocidadePlotter de colagem de alta velocidade para a aplicação de cola “EVA - PSA” e cola vinílica. Qualquer forma 
ou desenho é rapidamente colado e preparado para montagem.

Os sistemas de Cut and place Cut and place são projetados para revestir adesivo sensível à pressão, cortando e colocan-
do com precisão o suporte a ser laminado.



SISTEMAS

LinhaLinha Ideal Melt para embalamento;
tanques de 5 - 12 lt e bomba piston relação 1:13.

Linha Drum Unloader 20 e 200 lt para EVA, adesivo sensível 
à pressão e poliuretano, com placa plana ou nervuras para alto 
ponto de fusão, com 1 - 2 bombas de engrenagem.

Cabeças de revestimento  para aplicações continuas ou inter-
mitentes.

Linha Assy Line para montagens e não-tecidos: tanques de 12 
até 300 lt, 1 - 4 bombas engrenagens, 1 ou 2 zonas aquecimen-
to para alta fusão.

• CONSTRUIR SOLIDAMENTE
• EFICIÊNCIA OPERACIONAL
• USO E MANUTENÇÃO SIMPLES

Os sistemas da Idealtech são geralmente usados para dosear adesivos ou 
loções a quente, especialmente para toalhas sanitárias, fraldas e produtos 
femininos (Não tecidos).

Nos tanques, todos totalmente revestidos com teflon e com um sistema de 
fusão Melt-On-Demand, podem ser instalados até 4 bombas simples ou 
duplas.

Cabeças de revestimento e aplicação para aplicações de spray ou 
espiral em materiais transpirantes com baixo peso base.

• TANQUE DE FUSÃO DE 12 A 300 KG
• ALTA TECNOLOGIA
• BOMBAS DE ENGRENAGEM DE 0,65 A 6 CC / REV
• EXCELENTE SISTEMA DE FILTRO ADESIVO

Extrusores para adesivos polyamida, polyester, EVA 
e poliolefina com alta taxa de fusão até 3000 Kg.

Controlo modular de temperatura P.I.D. com ventila-
dores de estabilização; Painel do operador com tela 
touchscreen; bomba de dosagem com controlo au-
tomático do peso base.

PISTOLAS E PEÇAS COMPATIVEIS

Mini modulo Multi modu- Spray TMF

Produção de cabeças especiais.
Módulos, cabeças, bicos, mangueiras 
de cola aquecida, filtros. Cada produ-
to é compatível com os sistemas de cola 
quente de todos os concorrentes.


