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"MÁQUINA DE EMPACOTAR E MÁQUINA DE EMPACOTAR FOLHA 

SUPERIOR" 

CAMPO DA INVENCÃO 

A presente invenção refere-se a uma máquina de em-

5 pacotar. Além do mais, a invenção refere-se a uma máquina de 

empacotar folha superior. 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

Na técnica anterior, uma máquina de empacotar usa

da para empacotar uma membrana de folha plástica ao redor de 

10 um objeto a ser empacotado é conhecida. Similarmente, uma 

máquina de empacotar folha superior usada para ajustar um 

comprimento desejado da folha superior sobre um objeto a ser 

enrolado é conhecida. 

O objeto a ser empacotado é geralmente uma carga 

15 colocada em um catre, que tipicamente é uma montagem da for

ma de um paralelepípedo retangular. Um aspecto comum na má

quina de empacotar e na máquina de empacotar folha superior 

é que elas compreendem uma armação de máquina suportada em 

uma base de piso fixo. A armação geralmente compreende qua-

20 tro colunas verticais eretas. A máquina de empacotar ou má

quina de empacotar folha superior adicionalmente compreende 

uma armação de levantamento disposta para ser verticalmente 

móvel para cima e para baixo, sendo guiada pelas colunas 

verticais. Ademais, a máquina de empacotar ou máquina de em-

25 pacotar folha superior compreende um motor de levantamento 

para mover a armação de levantamento, e dispositivos de 

transmissão de força para a transmissão da força do motor de 
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levantamento para produzir o movimento vertical da armação 

de levantamento. Os dispositivos de transmissão de força 

compreendem elementos de acionamento flexíveis alongados e 

rodas para a transmissão da força do motor de levantamento 

5 para os elementos de acionamento. 

A máquina de empacotar também compreende um dis

cribuidor de folha, no qual um rolo da membrana de folha po

de ser suportado de modo giratório. Suportada pela armação 

de levantamento está uma armação de empacotar, que geralmen-

10 te forma uma trajetória sem-fim circular para o distribuidor 

de folha. O distribuidor de folha circula ao longo dessa 

craJecórla ao redor do objeto a ser empacotado, permitindo 

que a membrana de folha plástica seja desenrolada do rolo da 

membrana de folha para formar uma embalagem ao redor do ob-

15 jeto a ser empacotado. 

A máquina de empacotar folha superior tem um depo

sit3do~ de folha superior suportado em ou conectado na arma

ção de levantamento e disposto para depositar a folha supe

rior do rolo da membrana de folha superior sobre o objeto a 

20 ser empacotado. 

Esse tipo de máquina de empacotar ou máquina de 

empacotar folha superior da técnica anterior tem uma assim 

chamada armação superior fixada nas extremidades superiores 

das colunas verticais e consistindo de vigas que conectam as 

25 extremidades superiores das colunas verticais. O motor de 

levantamento é conectado nessa armação superior. Os elemen

cos de acionamento alongados anteriormente mencionados dos 

dispositivos de transmissão de força que transmitem a força 
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do motor de levantamento para produzir um movimento vertical 

da armação de levantamento são cadeias de transmissão de 

força e as rodas são rodas dentadas com corrente. Montadas 

nas extremidades superior e inferior de cada coluna vertical 

5 estão rodas dentadas desviadas, sobre as quais percorre a 

cadeia sem-fim em movimento vertical. A armação de levanta

mento é fixada nessas cadeias verticais. Uma roda dentada 

desviada em uma das colunas verticais é acionada pelo motor 

de levantamento. Desse único motor de levantamento, a força 

10 é correspondentemente transmitida para o outro lado da má

quina pelas cadeias via rodas dentadas desviadas e tensoras 

montadas de modo giratório na armação superior. As rodas 

dentadas desviadas nas extremidades superiores das colunas 

verticais opostas são conectadas entre si por eixos. Comes-

15 sa disposição, a armação de levantamento fixada nas cadeias 

em quacro poncos é elevada e abaixada igualmente por meio de 

um motor de levantamento único. 

Um problema com a máquina de empacotar ou máquina 

de empacotar folha superior da técnica anterior é que a ta-

20 refa de montagem é difícil de executar. Numerosas partes têm 

que ser montadas na armação superior em uma altura relativa

mente grande do nível do piso, o que, além de ser difícil, é 

também problemático em relação a segurança do trabalho. A 

máquina de empacotar ou máquina de empacotar folha superior 

25 da técnica anterior contém várias partes que exigem manuten

ção regular que estão localizadas em uma grande altura. Por 

exemplo, os mancais dos eixos e rodas dentadas têm que ser 

repetidamente lubrificados, por causa disso é necessário 
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proporcionar canos de lubrificantes especiais para passar um 

lubrificante para os objetos a serem lubrificados. Ademais, 

o mecanismo necessário para mover a armação de levantamento 

na máquina de empacotar ou máquina de empacotar folha supe-

:J rior da técnica anterior compreende um número mui to grande 

de componentes, resultando em uma construção complicada e 

cara. Além do mais, como o motor de levantamento, que geral

mente é um motor elétrico, é montado na armação superior, 

cabos muito longos são necessários para o abastecimento de 

10 eletricidade e o controle. 

OBJETIVO DA INVENÇÃO 

O objetivo da presente invenção é superar as des

vantagens anteriormente mencionadas. 

Um objetivo específico da invenção é descrever uma 

15 máquina de empacotar e/ou máquina de empacotar folha superi

or que seja mais simples na construção do que as máquinas 

anteriores e que contenha tão poucos componentes quanto 

possíveis. 

Um objetivo adicional da invenção é descrever uma 

20 máquina de empacotar e/o máquina de empacotar folha superior 

que não contenha instalação ou objetos de manutenção locali

zados muito acima do nível do piso. 

Um objetivo adicional da invenção é descrever uma 

máquina de empacotar e/ou máquina de empacotar folha superi-

25 or cuja montagem e manutenção possam ser executadas enquanto 

a pessoa que executa o trabalho está trabalhando ao nível do 

~~so sem cer que subir alto para executar o trabalho. 
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Um objetivo adicional da invenção é descrever uma 

máquina de empacotar e/ou máquina de empacotar folha superi

or na qual o cabeamento exigido para eletricidade e controle 

possa ser curco. 

5 BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

10 

A máquina de empacotar da invenção é caracterizada 

pelo que é descri to na rei vindicação 1. Ademais, a máquina 

de empacotar folha superior da invenção é caracterizada pelo 

que é descrito na reivindicação 10. 

De acordo com a invenção, o motor de levantamento 

da armação de levantamento da máquina de empacotar e/ou má

quina de empacotar folha superior é preso na armação de le

vantamento de modo a ser móvel com ela. As rodas dos dispo

sitivos de transmissão de força compreendem uma polia de 

lS correia de cransmissão encaixada para enrolar uma correia, a 

dita polia da correia de transmissão sendo montada de modo 

giratório por meio de um mancal na armação de levantamento e 

girada pelo motor de levantamento. Cada um dos elementos de 

acionamento alongados consiste de uma correia de transmissão 

')"' cuja primeira extremidade é presa na extremidade superior 

das colunas verticais enquanto a segunda extremidade é presa 

na polla da correia de cransmissão. Assim, quando a polia da 

correia de transmissão é girada pelo motor de levantamento, 

a correia de transmissão é enrolada ao redor dela, dessa ma-

25 nelra movendo a armação de levantamento. 

Quando o motor de levantamento é colocado na arma

-,.Ito de levantamento e o movimento é implementado usando cor

reias e polias, uma construção de máquina de empacotar con-
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veniente para montagem é obtida porque o aparelho pode ser 

montado sem trabalhar em um nível muito alto acima do piso. 

A armação de levantamento junto com o motor forma um subcon-

_inr ~inicário, que pode ser montado em uma maneira ergonô-

5 mica, por exemplo em cima de uma mesa de trabalho. Da mesma 

forma, todos os objetos de manutenção essenciais ficam loca

l i zados na armação de levantamento, que pode ser ajustada 

para uma altura adequada para manutenção. Os cabos de con-

_t· ~~ mocor e eletricidade podem ser mais curtos. A cons-

10 c.:cução da máquina de empacotar e/ou máquina de empacotar folha 

superior é simples e ela contém somente poucos componentes. 

Em uma modalidade da máquina de empacotar e/ou má

quina de empacotar folha superior, a máquina de empacotar 

compreende quatro colunas verticais, dispostas em uma confi-

15 guração retangular nos cantos de um retângulo em uma distân

cia uma da outra. A armação de levantamento tem a forma de 

uma armação substancialmente retangular e é disposta em uma 

orientação horizontal dentro da área definida pelas colunas 

verticais. 

20 Em uma modalidade da máquina de empacotar e/ou má

quina de empacotar folha superior, a armação de levantamento 

compreende uma caixa de equipamento, cujo espaço interior é 

definido abaixo por um fundo, lateralmente por paredes late

rais e acima por uma cobertura. O motor de levantamento é 

25 montado nesse espaço interior. 

Em uma modalidade da máquina de empacotar e/ou má-

quina de empacotar folha superior, a armação de levantamento 

compreende duas partes de armação laterais alongadas parale-
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las, cada uma se estendendo horizontalmente entre duas colu

nas verticais. A polia da correia de transmissão é montada 

em uma posição alinhada com uma parte da armação lateral e 

uma polia desviada é proporcionada em cada extremidade das 

5 duas partes da armação lateral, a correia de transmissão 

vindo da polia da correia de transmissão sendo passada sobre 

as ditas polias desviadas para a extremidade superior da co-

2.una verLical. 

Em uma modalidade da máquina de empacotar e/ou má-

lO quina de empacotar folha superior, os dispositivos de trans

missão de força compreendem um eixo de transmissão no qual o 

motor de levantamento é acoplado para girá-lo. A polia da 

correia de transmissão é montada em cada extremidade do eixo 

de transmissão. 

15 Em uma modalidade da máquina de empacotar, a má-

quina de empacotar compreende uma disposição de anel circu

lar, que forma a trajetória de movimento do distribuidor de 

folha e que é montada na armação de levantamento de modo a 

ser verticalmente móvel com ela. 

20 Em uma modalidade da máquina de empacotar, a dis-

posição do anel circular compreende uma armação rotativa 

semelhante a anel suspensa horizontalmente de modo que ela é 

suportada pela armação de levantamento e montada em mancais 

na armação de levantamento de modo a ser giratória ao redor 

25 do seu centro, o distribuidor de folha sendo preso na dita 

armação rotativa para circular com ela, e um motor rotativo 

para rodar a armação rotativa. 
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Em uma modalidade da máquina de empacotar, o motor 

rotativo é colocado no espaço interior da caixa de equipa

mento. A colocação do motor rotativo na mesma caixa com o 

motor de levantamento também facilita a montagem e manutenção. 

Em uma modalidade da máquina de empacotar, a má

quina de empacotar compreende um dispositivo de controle pa

ra concrolar a operação da máquina de empacotar, tal como a 

operação do motor de levantamento e/ou do motor rotativo. O 

dispositivo de controle é colocado no espaço interior da 

lO caixa de equipamento, então o dispositivo de controle fica 

tão próximo quanto possível dos motores a serem controlados 

e os cabos são curtos. 

A máquina de empacotar folha superior difere da 

máquina de empacotar principalmente em que, ao invés de uma 

1~ disposição de anel circular e um distribuidor de folha, ela 

tem um depositador de folha superior disposto para depositar 

uma folha superior de um rolo de membrana de folha superior 

sobre o objeto a ser empacotado. 

Em uma modalidade da máquina de empacotar folha 

2n superior, o depositador de folha superior compreende uma ar

mação de depositador presa na armação de levantamento. Além 

disso, ele tem elementos de sustentação para suportar de mo

do giratório o rolo da membrana da folha superior na armação 

do deposi tador. Ademais, o deposi tador de folha superior 

25 compreende um dispositivo de retenção para manter a extremi

dade da membrana da folha superior. Um elemento de aperto 

horizontalmente móvel foi disposto para segurar a extremida

de da membrana da folha superior, tirá-la da retenção do 
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dispositivo de retenção e puxá-la sobre o objeto a ser empá-'~i·-
1 

cotado. Um dispositivo de corte corta a membrana da folha 

superior puxada sobre o objeto. 

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

No seguinte, a invenção será descrita em detalhes 

pelo auxílio de um exemplo de modalidade com referência aos 

desenhos anexos, nos quais 

A Fig. 1 apresenta uma vista superior oblíqua axo

nométrica de uma modalidade da máquina de empacotar da in

lO venção, com a armação de levantamento e as colunas verticais 

representadas como sendo transparentes para visualizar a 

disposição de acionamento da armação de levantamento, 

A Fig. 2 apresenta uma vista seccional diagramáti

ca ao longo da linha II-II na Fig. 1 para ilustrar a dispo-

15 sição de acionamento da armação de levantamento, 

20 

A Fig. 3 apresenta uma vista seccional ao longo da 

linha III-III na Fig. 1, 

A Fig. 4 apresenta uma vista seccional ao longo da 

linha IV-IV na Fig. 3; e 

A Fig. 5 apresenta uma vista lateral diagramática 

de uma modalidade da máquina de empacotar folha superior da 

invenção. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

A Fig. 1 apresenta uma máquina de empacotar para 

25 empacotar uma membrana de folha plástica ao redor de um ob

jeto (não mostrado) a ser empacotado. A máquina de empacotar 

compreende uma armação de máquina 1 suportada em uma base de 

piso fixo. A armação de máquina 1 compreende quatro colunas 
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verticais eretas 2 dispostas em uma distância uma da outra 

em uma configuração retangular tal que uma coluna vertical 2 

é colocada em cada canto da configuração retangular imaginá

l.la. Uma armação de levantamento 3 foi disposta para ser 

5 verticalmente móvel ao longo das colunas verticais 2 por 

meio de um motor de levantamento 4. A força é transmitida 

pelos dispositivos de transmissão de força do motor de le

vantamento 4 para produzir um movimento vertical da armação 

ae levancamento 3. Os dispositivos de transmissão de força 

lO compreendem correias planas flexíveis 5 e polias 6 para 

transmitir a força do motor de levantamento 4 para as cor

reias planas 5. Um distribuidor de folha 7, no qual um rolo 

da membrana da folha 8 pode ser montado de modo giratório, 

foi disposto para circular em uma trajetória circular seme-

15 lhante a anel ao redor do objeto a ser empacotado, em uma 

cal maneira que a membrana da folha plástica é desenrolada 

do rolo da membrana de folha 8, formando uma embalagem ao 

redor do objeto a ser empacotado, e à medida que a disposi

ção da armação que sustenta o distribuidor de folha é simul-

20 taneamente movida verticalmente pelo movimento da armação de 

levantamento, uma embalagem espiral é formada ao redor do 

objeto a ser empacotado. 

É para ser observado que o movimento circulante do 

distribuidor de folha 7 ao longo de uma trajetória semelhan-

25 te a anel pode ser atingido por outras disposições conheci

das também, tal como disposições nas quais o distribuidor de 

folha é conectado em uma manivela rotativa que circula o 

dlstrlbuidor de folha 7 ao redor do objeto a ser empacotado. 
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O motor de levantamento 4 é preso na armação de 

levantamento 3 e ele/ portanto/ se move com a armação de le

vantamento 3. Como é também mostrado na Fig. 2, uma polia da 

correia de transmissão 6 para enrolar as correias planas 5 é 

5 proporcionada. A polia da correia de transmissão 6 é montada 

de modo giratório por meio de um mancal na armação de levan

tamento 3 e conectada no eixo do motor de levantamento 4. As 

primeiras extremidades 9 das correias planas 5 são presas 

nas extremidades superiores das colunas verticais 2 enquanto 

10 suas segundas extremidades 10 são presas na polia da correia 

de transmissão 6. 

A armação de levantamento 3 tem a forma de uma ar

mação substancialmente retangular, e é disposta em uma posi

ção horizontal dentro da área definida pelas colunas verti-

15 cais 2. Como pode ser melhor observado nas figuras 1 1 3 e 4, 

a armação de levantamento 3 é produzida com uma caixa de 

equipamento 11 1 o espaço interior 12 da qual é definido 

abaixo por um fundo 13, lateralmente por paredes laterais 

14, 15, 16, 17 e acima por uma cobertura 18. O motor de le-

20 vantamento 4 é disposto no espaço interior 12 da caixa de 

equipamento 11. De todas as figuras 1 - 4 pode ser observado 

que a armação de levantamento 3 compreende duas partes de 

armação laterais alongadas semelhante a caixa 19, 20 parale

las entre si, cada uma se estendendo horizontalmente entre 

25 duas colunas verticais 2. A polia da correia de transmissão 

6 é montada dentro da caixa de uma parte da armação lateral. 

Como mostrado nas Figuras 1 e 2, uma polia desviada 21 é pro

porcionada em cada extremidade das duas partes da armação late-
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ral 19, 20, sobre cujas polias a correia de transmissão 5 

vinda da polia da correia de transmissão 6 é passada para a 

extremidade superior da coluna vertical 2. 

Como mostrado nas Figuras 3 e 4, os dispo si ti vos 

5 de transmissão de força adicionalmente compreendem um eixo 

de transmissão 22 girado pelo motor de levantamento 4, que é 

conectado nele via uma engrenagem de redução. Montada em 

cada extremidade do eixo de transmissão 22 está uma polia da 

correia de transmissão 6. 

10 Com referência as Figuras 1 e 3, o aparelho com-

preende uma disposição de anel circular 23 que forma a tra

jetória do movimento do distribuidor de folha 7. A disposi

ção do anel circular 23 é suspensa na armação de levantamen

to 3 de modo a ficar verticalmente móvel com ela. A disposi-

15 ção do anel circular 23 compreende uma armação rotativa se

melhante a anel circular 25 suspensa em uma posição horizon

tal na armação de levantamento 3 e montada por meio de con

juntos de rolete 28 permitindo que ela gire ao redor do seu 

centro. O distribuidor de folha 7 é preso na armação rotati-

20 va 25 de modo que ele circula com a armação rotativa. Para 

rodar a armação rotativa 25, um motor rotativo 26 é propor

cionado. O motor rotativo 26 é colocado no espaço interior 

12 da caixa de equipamento 11. Um controlador 27 disposto 

para controlar as funções da máquina de empacotar, tal como 

25 o motor de levantamento 4 e o motor rotativo 26, é da mesma 

forma colocado no espaço interior 12 da caixa de equipamento 11. 

A Fig. 5 apresenta uma máquina de empacotar folha 

superior, que é capaz de ajustar uma folha superior sobre o 
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objeto (não mostrado) a ser empacotado. Com relação à arma

ção da máquina 1 e a armação de levantamento 3 e sua dispo

sição de transmissão de correia, a máquina de empacotar fo

lha superior tem uma construção correspondendo com a máquina 

5 de empacotar nas figuras 1 - 4. Portanto, para uma descrição 

dessas partes, é feito referência à descrição acima das fi

guras 1 - 4. Na Fig. 5, partes correspondentes são indicadas 

por números de referência correspondentes. A máquina de em

pacotar folha superior tem uma armação do deposi tador 102 

10 colocada abaixo e presa na armação de levantamento 3. A ar

mação do depositador 102 compreende elementos de sustentação 

103 para suportar de modo giratório um rolo da membrana da 

folha superior 101 na armação do depositador. Ademais, mon

tado na armação do depositador 102 está um dispositivo de 

15 retenção 104, que é proporcionado com mordentes de aperto 

móvels um em direção ao outro provenientes de cima e de bai

xo da membrana. O dispositivo de retenção 104 é projetado 

para manter a membrana da folha superior quando ela é para 

ser cortada por um dispositivo de corte 106 colocado perto 

20 do dispositivo de retenção. O dispositivo de retenção 104 

mantém a extremidade da membrana até que um elemento de a

perto horizontalmente móvel 105 segura a extremidade da mem

brana da folha superior, com o que o dispositivo de retenção 

104 libera a membrana e o elemento de aperto 105 pode puxar 

2 5 a membrana na sua garra sobre o objeto a ser empacotado. o 

dispositivo de corte 106 então corta a membrana da folha su

perior puxada sobre o objeto e o elemento de aperto 105 na 

outra extremidade libera a membrana da sua garra, um compri-
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mento da folha superior sendo asslm separado e depositado 

sobre o objeto. 

A invenção não é limitada aos exemplos de modali

dade descritos aqui, ao contrário, muitas variações são pos-

5 síveis dentro do escopo do conceito inventi vo definido nas 

relvindicações. 



5 

10 

REIVINDICAÇÕES 

1. Máquina de empacotar para empacotar uma membra

na de folha plástica ao redor de um objeto a ser empacotado, 

dita máquina de empacotar compreendendo 

- uma armação de máquina (1) suportada em uma base 

fixa e compreendendo colunas verticais eretas (2), 

- uma armação de levantamento (3) disposta para 

ser verticalmente móvel para cima e para baixo e guiada pe

las colunas verticais (2), 

- um motor de levantamento (4) para mover a arma

ção de levantamento, 

- dispositivos de transmissão de força para trans

missão de força do motor de levantamento para produzir o mo

vimento vertical da armação de levantamento, ditos disposi-

15 tivos de transmissão de força compreendendo elementos de 

acionamento flexíveis alongados (5) e rodas para transmissão 

da força do motor de levantamento para os elementos de acio

namento, 

- um distribuidor de folha (7), no qual um rolo da 

20 membrana de folha (8) pode ser montado de modo giratório, 

dito distribuidor de folha sendo disposto para circular em 

uma trajetória semelhante a anel ao redor do objeto a ser 

empacotado para distribuição de uma membrana de folha plás

tica do rolo da membrana de folha para formar uma embalagem 

25 ao redor do objeto a ser empacotado, 

dita máquina de empacotar CARACTERIZADA pelo fato 

de que o motor de levantamento (4) é preso na armação de le

vantamento (3) de modo a ser móvel com ela, que as rodas 
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compreendem uma polia da correia de acionamento (6} encaixa

da para enrolar uma correia plana, dita polia da correia de 

transmissão (6) sendo montada de modo giratório em mancais 

na armação de levantamento (3) e girada pelo motor de levan-

5 tamento (4), e que cada um dos elementos de acionamento 

alongados ( 5) consiste de uma correia de transmissão cuja 

primeira extremidade (9) é presa na extremidade superior das 

colunas verticais enquanto a segunda extremidade (10} é pre

sa na polia da correia de transmissão (6). 

10 2. Máquina de empacotar, de acordo com a reivindi-

cação 1, CARACTERIZADA pelo fato de que a máquina de empaco

tar compreende quatro colunas verticais (2), dispostas em 

uma configuração retangular nos cantos de um retângulo em 

uma distância uma da outra, e que a armação de levantamento 

15 (3) tem a forma de uma armação substancialmente retangular e 

disposta em uma orientação horizontal dentro da área defini

da pelas colunas verticais (2) . 

3. Máquina de empacotar, de acordo com a reivindi

cação 1 ou 2, CARACTERIZADA pelo fato de que a armação de 

20 levantamento (3) compreende uma caixa de equipamento (11), 

cujo espaço interior (12} é definido abaixo por um fundo 

(13), lateralmente por paredes laterais (14 1 15, 16, 17) e 

acima por uma cobertura (18} e que o motor de levantamento 

(4) é montado no dito espaço interior (12). 

25 4. Máquina de empacotar 1 de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 - 3, CARACTERIZADA pelo fato de que 

a armação de levantamento (3} compreende duas partes de ar

mação laterais alongadas paralelas (19, 20), cada uma se es-
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tendendo horizontalmente entre duas colunas verticais (2), e 

que a polia da correia de transmissão (6) é montada em uma 

posição alinhada com uma parte da armação lateral e uma po

lia desviada (21) é proporcionada em cada extremidade das 

5 duas partes da armação lateral (19, 20), a correia de trans

missão (5) vinda da polia da correia de transmissão (6) sen

do passada sobre a polia desviada respectiva para a extremi

dade superior da coluna vertical (2). 

5. Máquina de empacotar, de acordo com qualquer 

10 uma das reivindicações 1 - 4, CARACTERIZADA pelo fato de que 

os dispositivos de transmissão de força compreendem um eixo 

de transmissão (22) no qual o motor de levantamento (4) é 

acoplado para girá-lo, uma polia da correia de transmissão 

(6) sendo montada em cada extremidade do dito eixo de trans-

15 missão (22) . 

6. Máquina de empacotar, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 - 5, CARACTERIZADA pelo fato de que 

a máquina de empacotar compreende uma disposição de anel 

circular (23), que forma a trajetória de movimento do dis-

20 tribuidor de folha (7) e que é de tal modo montada na arma

ção de levantamento (3) de modo a ser verticalmente móvel 

com ela. 

7. Máquina de empacotar, de acordo com a reivindi

cação 6, CARACTERIZADA pelo fato de que a disposição do anel 

25 circular (23) compreende: 

- uma armação rotativa semelhante a anel (25) sus

pensa horizontalmente de modo que é transportada pela arma

ção de levantamento (3} e montada em mancais na armação de 
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levantamento para permitir que gire ao redor do seu centro, 

o distribuidor de folha (7) sendo preso na dita armação ro

tativa (25) para circular com ela, e 

- um motor rotativo (26) para rodar a armação ro-

5 tativa (25). 

8. Máquina de empacotar, de acordo com a reivindi

cação 7, CARACTERIZADA pelo fato de que o motor rotativo 

(26) é colocado no espaço interior (12) da caixa de equipa

mento (11). 

10 9. Máquina de empacotar, de acordo com a reivindi-

cação 7 ou 8, CARACTERIZADA pelo fato de que a máquina de 

empacotar compreende um dispositivo de controle (27) para 

controlar a operação da máquina de empacotar, tal como o mo

tor de levantamento (4) e/ou o motor rotativo (26), e que o 

15 dispositivo de controle (27) é colocado no espaço interior 

(12) da caixa de equipamento (11). 

10. Máquina de empacotar folha superior, compreen-

dendo: 

- uma armação de máquina (1) suportada em uma base 

20 fixa e compreendendo colunas verticais eretas (2), 

- uma armação de levantamento (3) disposta para 

ser verticalmente móvel para cima e para baixo e guiada pe

las colunas verticais (2), 

- um motor de levantamento (4) para mover a arma-

25 ção de levantamento, 

- dispositivos de transmissão de força para a 

transmissão de força do motor de levantamento para produzir 

o movimento vertical da armação de levantamento, ditos dis-
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positivos de transmissão de força compreendendo elementos de 

acionamento flexíveis alongados (5) e rodas para a transmis

são da força do motor de levantamento para os elementos de 

acionamento, 

- um depositador de folha superior (100) disposto 

para depositar uma folha superior de um rolo de membrana de 

folha superior (101) sobre o objeto a ser empacotado, 

dita máquina de empacotar CARACTERIZADA pelo fato 

de que o motor de levantamento (4) é preso na armação de le-

10 vantamento (3) de modo a ser móvel com ela, que as rodas 

compreendem uma polia da correia de transmissão (6) encaixa

da para enrolar uma correia plana, dita polia da correia de 

transmissão (6) sendo montada de modo giratório em mancais 

na armação de levantamento (3) e girada pelo motor de levan-

15 tamento (4), e que cada um dos elementos de acionamento 

alongados ( 5) consiste de uma correia de transmissão cuja 

primeira extremidade (9) é presa na extremidade superior das 

colunas verticais enquanto a segunda extremidade (10) é presa 

na polia da correia de transmissão (6) . 

20 11. Máquina de empacotar folha superior, de acordo 

com a reivindicação 10, CARACTERIZADA pelo fato de que a má

quina de empacotar folha superior compreende quatro colunas 

verticais {2), dispostas em uma configuração retangular nos 

cantos de um retângulo em uma distância uma da outra, e que 

25 a armação de levantamento (3) tem a forma de uma armação 

substancialmente retangular e disposta em uma orientação ho

rizontal dentro da área definida pelas colunas verticais (2) . 
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12. Máquina de empacotar, de acordo com a reivin

dicação 10 ou 11, CARACTERIZADA pelo fato de que a armação 

de levantamento (3) compreende uma caixa de equipamento 

(11), cujo espaço interior (12) é definido abaixo por um 

5 fundo {13), lateralmente por paredes laterais (14, 15, 16, 

17) e acima por uma cobertura (18) e que o motor de levanta

mento (4) é montado no dito espaço interior (12) . 

13. Máquina de empacotar, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 10 - 12, CARACTERIZADA pelo fato de 

10 que a armação de levantamento (3) compreende duas partes de 

armação laterais alongadas paralelas (19, 20), cada uma se 

estendendo horizontalmente entre duas colunas verticais (2), 

e que a polia da correia de transmissão (6) é montada em uma 

posição alinhada com uma parte da armação lateral e uma po-

15 lia desviada (21) é proporcionada em cada extremidade das 

duas partes da armação lateral (19, 20), a correia de trans

missão (5) vinda da polia da correia de transmissão (6) sen

do passada sobre a polia desviada respectiva para a extremi

dade superior da coluna vertical (2) . 

20 14. Máquina de empacotar folha superior, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 10 - 13, CARACTERIZADA 

pelo fato de que os dispositivos de transmissão de força 

compreendem um eixo de transmissão (22) no qual o motor de 

levantamento (4) é acoplado para girá-lo, uma polia da cor-

25 reia de transmissão (6) sendo montada em cada extremidade do 

dito eixo de transmissão (22). 

15. Máquina de empacotar folha superior, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 10 - 14, CARACTERIZADA 
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pelo fato de que o depositador de folha superior (100) com

preende: 

- uma armação de depositador (102) presa na arma

ção de levantamento (3), 

- elementos de sustentação (103) para suportar de 

modo giratório o rolo da membrana da folha superior (101) na 

armação do depositador, 

- um dispositivo de retenção (104) para manter a 

extremidade da membrana da folha superior, 

10 um elemento de aperto horizontalmente móvel 

(105) para segurar a extremidade da membrana da folha supe-

rior, tirá-la da retenção do dispositivo de retenção e puxá

la sobre o objeto a ser empacotado e 

- um dispositivo de corte (106) para cortar a mem-

15 brana da folha superior puxada sobre o objeto. 
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