
ROQ Fold F60

comprimento (mm/pol) 6190 / 244”

comprimento (mm/pol) 1970 / 77.6”

largura (mm/pol) 1805 / 71”

peso da máquina (kg/lbs) 910 / 2002

dimensão da peça a 
dobrar (mm/pol)

comprimento 400 – 1100 / 15.7” – 43.3”

largura 300 – 635 / 11.8” – 25”

dimensão da peça 
dobrada (mm/pol)

comprimento 150 – 450 / 5.9” – 17.7”

largura 175 – 425 / 6.9” – 16.7”

consumo máx. (kVA) 1.5

consumo de ar comprimido 
(l/min / cfm) 140 / 4.94

produção máx.
(peças/h) 700*

MÁQUINA DE DOBRAR

ROQ

A ROQ Fold dobra qualquer peça de vestuário, como por exemplo: 

T-shirts (com ou sem mangas), sweatshirts, polos (de manga curta 

ou comprida), calças, saias, vestidos, etc. O segredo por detrás desta 

flexibilidade está nas suas 3 estações de dobragem, mangas, corpo 

e dobragem final. A ROQ Fold tem duas configurações, com as 3 

estações de dobragem ou sem a estação de dobragem de mangas, 

de forma a que a máquina ocupe menos espaço na sua oficina. Esta 

configuração é aconselhada para dobrar apenas T-shirts. Também pode 

decidir se o módulo de saída é simples ou dispõe um entregador que 

se vai conectar com uma solução de embalagem. A ROQ Fold está 

pronta para ser acoplada à linha de embalagem automática da ROQ: 

ROQ Bag ou ROQ Pack.

Um operador opera a máquina a partir da estação de carregamento. 

Com uma velocidade de processamento de 700 peças/hora, a 

ROQ Fold é uma das máquinas mais rápidas do mercado.

Rápida, precisa, fácil de utilizar, econômica, segura e eficiente.

A ROQ Fold pode apresentar-se 

de duas maneiras – com ou sem 

o dobrador de mangas – e ainda 

pode decidir se o módulo de saída 

vem com ou sem entregador.

PEÇAS/HORA*
700

ATENÇÃO

A ROQ Fold é a primeira parte de uma 

completa linha de equipamentos que 

executa qualquer operação desde a 

dobragem até à expedição.

controlo total 
ponto de controlo para toda a linha 

customização 
todas as dobragens de peças de 
vestuário são customizáveis 

económico 
apenas necessário um operador

poupa tempo 
rápido, preciso, seguro e fácil de utilizar

com dobradora de mangas sem dobradora de mangas módulo de saída 

com entregador

módulo de saída 

sem entregador

ROQ Pack ROQ Label A

ROQ Bag

- fonte de alimentação: 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N - 50Hz ou 60Hz
* para t-shirts standard

É POSSÍVEL  

COMBINÁ-LA 
COM:

ROQ Stack

COMO PODE A ROQ Fold 

IMPULSIONAR O SEU 
NEGÓCIO?

0302


