Faixa de Celulose de Papel
Nossos Produtos de
Turn-Up Tape e Faixas
de Fardo de Faixa de
Papel são totalmente
recicláveis, fazendo
com que sejam
desejáveis para o uso
em Fábricas de Papel e
Celulose nacionais e
no exterior.
Elas são compatíveis
com todos os sistemas
de faixas de fardo e
aplicações de
transformação.
Nossos produtos são
usados nas seguintes
aplicações:

M.A. INDUSTRIES
As turn-up tape recicláveis, faixas de fardo de
celulose, sistemas de transformação de carretel,
manutenção e serviços são apenas alguns dos
produtos e serviços fornecidos a partir das
necessidades do setor criativo e inovador da M.A.
Desde 1969, a M.A. Industries tem
definido o padrão do setor com
produtos projetados com precisão
dedicados ao ambiente, segurança
e economias. Atualmente, a M.A. Industries é uma
empresa internacional multifacetada de muitos
milhões de dólares.

Com o início do primeiro degrau plástico reforçado
por ferro de orifícios de inspeção, a Divisão de
Modelagem da M.A. Industries continuou a ser o
exemplo na fabricação de acessórios de plástico para
o setor de concreto, assim como produtos moldados
por injeção personalizados.
Em 1991, a M.A. levou sua tecnologia de reciclagem à frente e começou a desenvolver um processo
para fabricação interna de turn-up tape de papel
pardo reciclável.

Agrupamento
de Fardo de Polpa
Sistemas de
Transformação
de Carretel

Atualmente, a M.A. Industries é um fabricante
reconhecido de turn-up tape, faixas de celulose de
papel e sistemas de transformação de carretel de

Faixas de fardo
para produtos
de papel recicláveis

qualidade EUA, fabricados tanto nacional quanto
internacionalmente.
Após muitos anos de pesquisa e trabalho com
diversos Operadores assistentes de máquina de
papel e sistemas de 5 mãos no campo, nossos
engenheiros desenvolveram sistemas de transformação de carretel modernos que são únicos no setor
de papel.

FÁBRICAS DE PAPEL

Sistemas e Turn-up Tape
FÁBRICAS DE CELULOSE

Faixa de Fardo de Celulose

NOVIDADE!

SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO DE CARRETEL
AUTOMÁTICO APRIMORADO

Nossos sistemas são projetados para serem duráveis, econômicos, de simples manutenção e fácil
utilização.
Os Operadores assistentes de máquina de papel e
outras pessoas que consultamos aprovaram predominantemente o design de fácil utilização de nossos
sistemas BTS e MATS.

Produtos de Turn-up Tape Fabricados
nos EUA
Qualidade e Entrega
100% GARANTIDAS!

FÁBRICA DE PAPEL

Fitas Brancas e Marrons de
Serviço Pesado

Atendendo as Necessidades de Nossos
Clientes por Mais de Quarenta Anos!
Nossos laboratórios foram fundamentais no surgimento da M.A. como líder na modelagem de plástico,
reciclagem, turn-up tape recicláveis, faixas de
celulose de papel, sistemas de carretel e outros
equipamentos especializados. Através dessa instalação interna e moderna, a M.A. realiza testes, análises
e controles de produção abrangentes em todos os
produtos e serviços da M.A.

FABRICA DE CELULOSE
Faixa de Fardo

Sistemas Manuais
e Automáticost

A Maior Fabricante
do Mundo de Faixas
de Fardo Recicláveis
para Fardos de Celulose
Sem Fios (Disponível
através de nossos
distribuidores)

Divisão de Sistemas de Transformação de Carretel, Faixas de Celulose de Papel,
Produtos de Turn-Up Tape Recicláveis da M.A. Industries em Peachtree City, Georgia.

Produtos de
agrupamento para
paletes para envio
Turn-Up Tape Branca
e Marrom Padrão
de Serviço Pesado
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Faixa de celulosede papel repolpável para
fardos de polpa em faixas. Reduz o tempo de
manipulação e os riscos de segurança dos
fardos amarrados com fios.

M A D E B Y M .A. I
N

Produtos
encaixotados de
agrupamento para
envio

Disponível através de nossos distribuidores.

Fardos de Polpa Sem Fios
Faixa de Papel Repolpável

P.O. Box 2929, 303 Dividend Drive
Ligação gratuita: 1-800-241-8250

Peachtree City, Georgia 30269
Telefone: (770) 487-7761
Fax: (770) 487-1482
E-mail: salesorder@maind.com
Web Site: www.maind.com

M.A. INDUSTRIES INC.
Uma Empresa Certificada pela ISO

Produtos de Qualidade Através da Pesquisa Criativa

Sistema Automático SMART-MATS

Sistema de Transformação Manual BTS 4001

Sistema automático que é
facilmente convertido para um
sistema manual no caso de uma
PLC ou falha na energia

Sistema manual que pode
ser aprimorado para
Automático
Treinamento mínimo
necessário, com instruções
na própria unidade

Fácil operação pela tela sensível
ao toque

Sem peças móveis abaixo
da folha, melhorando
a segurança e a confiabilidade

Recursos e designs patenteados
que são únicos no setor

Imagens coloridas animadas na tela
Recomendações de pedido
de peças e manutenção na tela
Diagnósticos de sistema completos
a partir do PLC Allen Bradley
-MicroLogix
Registro de sequência para ajudar
a simplificar a resolução
de problemas

Turn-Up Tape Alvejada: três rolos por
caixa, rolos únicos disponíveis

os serviços e a turn-up tape mais econômicos e confiáveis no mercado atual. Alinhado com nosso lema,
"Produtos de Qualidade Através da Pesquisa Criativa", nosso compromisso com a excelência para todos os
nossos Produtos de Papel Recicláveis não foi comprometido.

Algumas das vantagens e características
das Fitas de Transformação da M.A.
são as seguintes:

Painéis de fácil acesso para
manutenção e limpeza

FABRICADO NOS ESTADOS UNIDOS!
Sistemas, Faixa de Fardo e Fitas
e Turn-up Tape.
Todas as fitas são 100%
REPOLPÁVEIS!

Praticamente sem manutenção
Suporte técnico em tempo
integral, 24 horas por dia,
7 dias por semana

MANUTENÇÃO GRATUITA! Os
clientes de turn-up tape recebem
UMA ligação de manutenção gratuita
por ano programada por nós e há
descontos disponíveis para manutenção
não programada ou de emergência.

Algumas das vantagens dos Sistemas de Transformação da M.A. são:

NOVIDADE! Controles da Tela Sensível ao Toque Aprimorados

PONTOS DE DESGASTE
Projetado para reduzir o custo
de manutenção.
PROJETADO PARA SER FÁCIL
DE USAR PELO OPERADOR!
Programa de interface do
operador fácil da tela sensível
ao toque

SISTEMA DE
ALIMENTAÇÃO POR
CAME PATENTEADO

Reduz o número de peças
móveis usadas para alimentar
a fita no ponto de tangência.
TRILHA DE ALUMÍNIO
PATENTEADA
Nunca precisa ser
substituída. Permite o
fornecimento vertical da
fita, o que reduz o
enrugamento e marcação
da folha.

Adesivos dupla face sensíveis à pressão
disponíveis para a maioria dos sistemas.

Turn-Up Tape de Carretel A M.A. Industries, Inc. está empenhada em fornecer

Tamanho compacto e fácil de usar

PROJETADO E FABRICADO
NOS EUA
Sistema de serviço pesado
projetado para ter vida longa.

Turn-Up Tape Marrom: três rolos por
caixa, rolos únicos disponíveis

TRILHA COMPLETAMENTE
FECHADA
Impede a entrada de poeira,
detritos e umidade que podem
causar a contaminação da fita.
FIXADORES E TAMPAS
EM AÇO INOXIDÁVEL!
Para proteção de peças críticas
em ambientes adversos.

CARTAS DA FDA DISPONÍVEIS!
Todos os produtos de faixa de papel
fabricados com Papel Pardo Nacional.

FICHAS DE SEGURANÇA DO
MATERIAL DISPONÍVEIS! Sem
produtos químicos perigosos.

ENVIADO DIRETO DA FÁBRICA!
Não de revendedores de produtos
fabricados no exterior.

MANTÉM GRANDES INVENTÁRIOS!
Então você não precisa fazer isso.

FITA DE TRANSFORMAÇÃO
MAIS RETA!
Desenvolvemos uma técnica que mantém
nossos produtos mais retos e com maior
resistência à tração que outros produtos.

ENVIOS NO MESMO DIA!
Para períodos recebidos antes do meio-dia.
Entrega no dia seguinte em muitos casos.
3 ROLOS EMBALADOS
POR CAIXA! Sem envio em grandes
volumes!
CADA ROLO É LACRADO!
Cada rolo é embalado em uma bolsa
plástica resistente a umidade.
CENTRO DE 16,5 CM PADRÃO!

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO!

PREÇO DEFINIDO DE FORMA
COMPETITIVA Preço para atender os
desafios da precificação de importação.
EQUIPE DE MANUTENÇÃO
DEDICADA! A M.A. Industries possui
técnicos de manutenção altamente
qualificados, com mais de 40 anos de
experiência combinados, para manutenção
de todas as marcas de sistemas
de transformação.

Para obter mais informações sobre
como melhorar a economia de suas
operações, entre em contato:

O sistema foi projetado com
Segurança e Manutenção em mente.
SELO DO UNDERWRITER
LABORATORIES!

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

M.A. Industries, Inc.
P.O. Box 2929, 303 Dividend Drive,
Peachtree City, GA 30269

Criado para atender os requisitos
do UL. O selo está disponível onde
exigido.
Certificado de CE disponível

Dados Estatísticos registrados e
comparados para controle do processo
de qualidade

Toda a produção é verificada e cada lote
é registrado em relação à resistência
à tensão

Telefone: (770) 487-7761,
Ligação gratuita: (800) 241-8250,
Fax: (770) 487-1482
E-mail: salesorder@maind.com
Endereço na web: www.maind.com

