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AUTOMAÇÃO COMERCIAL

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Automação comercial consta de uma linha de 

soluções (maquinas) voltadas para aplicações em 

empresas ou escritórios de pequeno e grande 

porte, visando aumentar produtividade, segurança, 

qualidade e controle, ou seja: projetores, 

fragmentadoras, encadernadores, envelopadora, 

catracas, ponto, leitores, contador de cédulas, 

autenticador, perfurador, etc.

Atuamos com as mais 
conceituadas marcas do 

mercado nacional e 
importados, com garantias 
que vão de 1 a 10 anos , 
dependendo do produto. 
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FRAGMENTADORAS 

As fragmentadoras de papel são ideais 
para ter num escritório particular ou de empresa 
e em todos os serviços que necessitem de 
fragmentar papel. Os seus préstimos são 
inúmeros o que faz com que muita gente compre 
este aparelho para seu trabalho particular ou de 
geral.

A sua utilidade reveste-se cada vez mais 
de grande importância porque permite cruzar 
informações de documentos falsos, de tipo 
fraude.

Há uma grande variedade de modelos e 
preços diferentes que permite a escolha da 
fragmentadora ideal para o uso que se lhe quer 
atribuir.

Pequeno porte, médio e grande porte
Maquinas com quantidades variadas definidas 
por vários parâmetros.

Aplicação

Utilização

Armazenamento

Capacidade de corte

Tamanho do papel

Nível de segurança

Velocidade

Indicação

Garantia

Comercial, Industrial, ind. grande porte

Uso contínuo sem parada para resfriamento;

Cesto coletor de aparas de 20 a 300 litros;

de 10 a 120 folhas por vez 

A4 70 g/m²

Corte em tiras de 04 a 15mm - Nível de 
segurança 1 a 3

Velocidade de corte 7 a 9m/ minuto

clipes, CDs, grampos, disquetes, cartões de 
crédito e papelão

12 Meses. (Assistência técnica permanente 
em todo o Brasil

 NACIONAIS                                       



Av. Marechal Floriano, 143 - Gr 1206 - Centro - Rio de Janeiro
Telefones: (21) 2233-2551 Ramal 301 I 9806-4555

e mail: tecnovendas@tecnovendas.com.br
site: www.tecnovendas.com.br

Aplicação

Utilização

Armazenamento

Capacidade de corte

Tamanho do papel

Nível de segurança

Indicação

Garantia

Uso Executivo e Corporativo.

Acionamento automático

Cesto coletor de aparas de 20 a 300 litros;

de 07 a 700 folhas por vez 

A4 70 g/m² e 80 g/m²

Nível de segurança 1 a 7

clipes, CDs, grampos, disquetes, cartões de 
crédito, documentos diversos e papelão

10 anos no conjunto de corte e 2 anos contra 
defeitos de fabricação.

  IMPORTADAS

NÍVEIS DE SEGURANÇA
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Um dos grandes 
problemas das indústrias 
brasileiras é o acúmulo 
de resíduos. Para 
solucionar esse 
problema apresentamos 
aqui uma  linha de 
trituradores de resíduos. 
São modelos 
desenvolvidos dentro de 
rigorosos padrões de 
qualidade e segurança, 
tudo para garantir pleno 
funcionamento e maior 
produtividade.
Você tem a disposição 
trituradores de lixo 
hospitalar, madeira, 
papel, plástico, pneu e 
placas eletrônicas, além 
de projetos 
especialmente 
desenvolvidos sob 
medida, de acordo com 
as necessidades do 
cliente (medidas, 
potência e 
funcionalidades).

Lixo Hospitalar Madeira

Plásticos Pneus

Placas 
Eletrônicas

Cartões

TRITURADORAS
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ESTEIRAS TRANSPORTADORAS

Comercializamos esteiras 
transportadoras para atender suas 
necessidades. São produtos essenciais 
para diversos tipos de aplicações, como 
para o transporte e separação de peças, 
materiais recicláveis, entre outros.
Os modelos de esteiras transportadoras 
apresentam tecnologia de ponta. Destaque 
para o ajuste de velocidade controlado por 
inversão de frequência, que garante maior 
agilidade em sua linha de produção e a 
consequente redução no tempo gasto para 
executar um serviço.
É a oportunidade que você esperava para 
modernizar sua empresa com um produto 
resistente, eficaz e de qualidade. Além 
disso, você também pode solicitar um 
modelo de esteira transportadora 
exclusivo, ou seja, com dimensão, 
potência e outros detalhes personalizados.

Comprimento

Largura

Velocidade com variador

Motor

Qtd. de lonas emborrachadas

de 10 a 25m

de 1 a 1,5m

4 a 8 até 6 a 10m/min

350 a 1.110w

2 a 4
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n Capacidade de perfurar até 15 
folhas por operação (a4/75gr)

n Perfuração de letras e números 
com até 08 caracteres

n Gabinete receptor de resíduos
n Matriz de texto fixo

n Máquina chanceladora semi-
automática para impressão em 
documentos avulsos

n Personaliza a logomarca, data, hora e 
departamento

n Acionamento elétrico
n Contador de impressões
n Relógio digital
n Imprime até 5 vias (auto-cópias)

n Capacidade de perfurar até 25 folhas 
por operação (A4/75gr)

n Perfuração de letras e números
n Gabinete receptor de resíduos
n Acionamento automático
n Sistema contra quebra de agulhas
n Data móvel e matriz de texto fixo

PERFURADORA AUTOMÁTICA

n Identifica a origem de setores em 
declarações ou memorandos

n Adiciona números em etiquetas
n Segurança das informações na 

emissão de passaportes ou invoices
n Rastreabilidade de produtos no 

controle de estoque
n Destaca a data da postagem
n Identifica filmes em Raio-X anexo a 

prontuários

APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

MÁQUINA PERFURADORA
DE DOCUMENTOS MANUAL

n Identifica com texto fixo a origem de 
documentos financeiros

n Valida licenças de certificados
n Valida a quitação ou cancelamento em 

documentos diversos
n Personaliza informações

MÁQUINAS PARA PROTOCOLAR

n Correspondências em geral
n Memorandos internos
n Processos
n Outros fins a sua escolha

CHANCELADORAS

E PERFURADORAS
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n Máquina chanceladora semi-automática 
para assinatura em documentos avulsos

n Impressão clara e uniforme 
personalizando com fidelidade sua 
assinatura

n Alimentação semi-automática
n Acionamento elétrico
n Contador de impressões

n Máquina chanceladora automática 
para assinatura em documentos 
avulsos em grande volume

n Impressão clara e uniforme 
personalizando com fidelidade sua 
assinatura e logomarca

n Áudio de funcionamento para indicar o 
uso

n Comando eletrônico
n 200 impressões por minuto
n Memórias programáveis
n Bandeja regulável

n Máquina semi-automática para 
impressão em documentos através de 
marca d'água

n Impressão uniforme em alto relevo 
reproduzindo com nitidez a logomarca 
e informações importantes de sua 
empresa

n Proteja e personalize com elegância 
seus documentos

n Acionamento elétrico
n Chaves / segurança
n Evite alterações em documentos

CHANCELA EM MARCA DÁGUA

CHANCELADORA AUTOMÁTICA

CHANCELADORA
SEMI-AUTOMÁTICA

APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

n Certificados
n Memorandos
n Propostas
n Recibos
n Correspondências

n Departamentos financeiros
n Quitação de pagamentos
n Órgão público: personalizando processos
n Faculdades ou Centros de Ensino: no uso 

de contratos
n Seguradoras: emissão de cheques
n Correspondências em geral
Outros fins a sua escolha

n Assinaturas em cheques ou 
duplicatas

n Declaração de importação DI
n Correspondências em geral
n Certificados
n Outros fins a sua escolha

CHANCELADORAS

E PERFURADORAS
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n Máquina chanceladora automática 
para assinatura em formularios 
contínuos.

n Impressão exata que personaliza 
com fidelidade sua assinatura

n Alimentação automática
n Acionamento elétrico
n 200 impressões por minuto

n Máquina protetora de cheques manual, 
a segurança na emissão de cheques

n Evita falsificação ou clonagem
n Personaliza a empressão dos valores 

emitidos em baixo relevo em conjunto 
com a logomarca pré-definida

n Capacidade de impressão de até 12 
dígitos

n Tinta indelelével a prova de alterações
n Chave de segurança
n Haste de comando manual.

n É a segurança na emissão de cheques 
que sua empresa procura

n Evita falsificação ou clonagem
n Personaliza a impressão dos valores 

emitidos em baixo relevo
n Capacidade de impressão de até 10 

dígitos

MÁQUINA PROTETORA

DE CHEQUES ELETRÔNICA

PROTETORA DE CHEQUES 
APLICAÇÕES

n Departamentos financeiros: quitação de 
documentos

n Cartórios: No uso de micro-filmes
n Seguradoras: Emissão de cheques

APLICAÇÕES

n Departamentos financeiros: quitação de 
documentos

n Cartórios: No uso de micro-filmes
n Seguradoras: Emissão de cheques

APLICAÇÕES

n Departamentos financeiros
n Quitação de pagamentos
n Órgão público: personalizando processos
n Faculdades ou Centros de Ensino: no uso 

de contratos
n Seguradoras: emissão de cheques
n Correspondências em geral
Outros fins a sua escolha

CHANCELADORA AUTOMÁTICA
PARA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

CHANCELADORAS

E PERFURADORAS
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APLICAÇÕES

n Hotéis
n Free Shop
n Departameto de Câmbio
n Corretora de valores
n Profissionais liberais
n Seguradoras
n Factoring

Verifica autencidade das cédulas de Euro 
e Dólar com segurança e rapidez
Efetua diferentes testes para identificar 
notas suspeitas através de :
n Leitura de tarja magnética contida na 

tinta de todas as cédulas
n Presença dos raios infravermelhos, 

invisíveis aos olhos humanos
n Textura das cédulas

APLICAÇÕES

n Hotéis
n Free Shop
n Departameto de Câmbio
n Corretora de valores
n Profissionais liberais
n Seguradoras
n Factoring

n Verifica autencidade das cédulas de 
Dólar de forma rápida e fácil.

n Leitura de tarja magnética contida na 
tinta de todas as cédulas.

n Verifica os raios infravermelhos, 
invisíveis aos olhos humanos

n Textura das cédulas

VERIFICADOR DE 

NOTAS FALSAS

MÁQUINAS PARA SETOR

FINANCEIRO E TESOURARIA

CONTADOR DE CÉDULAS IMPRESSORA DE CHEQUES CONTADOR DE MOEDAS

VERIFICADORA DE CÉDULAS

EUROSCAN

VERIFICADORA DE CÉDULAS

CASHSCAN
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Catracas são 

equipamentos para 

controlar acessos a 

pédios e repartições, 

que pode ter várias 

tecnologias 

integradas como:

Controle de acesso, 

cftv, etc.

Resistência, praticidade 
no manutenção, design 
inovador e tecnologia de 
ponta são algumas das 
características da 
Catraca Revolution 
Black.

A Catraca Top é um 
equipamento completo 
para controle de acesso. 
Alia coleta de dados e 
bloqueio eletrônico 
trazendo segurança e 
precisão à sua empresa.

Robustez e imponência 
marcam o design da 
Catraca Box que, além 
de controlar o acesso 
possui um coletor da 
dados acoplado. 

Além de controlar o acesso as catracas também podem ser utilizadas para o 
controle de ponto, através do uso de funções configuráveis. A linha Inner 
permite a coleta precisa e segura das marcações de entrada e saída dos 

funcionários. Esses registros são utilizados por um software de controle de 
ponto para o cálculo das horas trabalhadas, horas extras, horas de falta, etc. 
A Catraca permite que sejam definidos os horários em que cada funcionário 

pode efetuar suas marcações, evitando dessa forma o registro de horas 
extras indesejáveis.

SOLICITE TAMBÉM O NOSSO CATÁLOGO
 DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO

Com a Catraca Flex é 
possível coletar dados 
e controlar o acesso de 
todos, inclusive de 
portadores de 
necessidades 
especiais.



MÁQUINAS ENCADERNADORAS

E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS

Máquina de
Corte e vinco

Colocadora 
De espiral elétrica

Cortadora
automática 

De duplo anel

Perfuradora
 Elétrica

Fechadora 
Elétrica de mesa

Perfuradora elétrica
Semi-industrial

Perfuradora elétrica
 Industrial
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Plastificadora de
Bobina - Rolo

Plastificadora
de polaseal

Termolaminadora

PLASTIFICAÇÃO

Comecializamos máquinas 
deplastificação de vários modelos
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A série de equipamentos para perfuração EX, são projetados para acomodar 
a maior possibilidade de forma de perfuração em folhas soltas. Eficientes e 
com velocidade de produção muito elevada. O papel pode ser carregado 
continuamente sem parar o equipamento. As folhas são automaticamente 
alinhadas lateralmente e longitudinalmente. Três opções de recepção estão 
disponíveis : caixa vibratória, esteira e recepção em alta pilha. O modelo 
EX610 é o mais flexível e permite todos os tipos de perfuração. Este modelo 
também pode ser adaptato para funcionar em modo Duplex para a perfuração 
de capa dura de até 250mm.

A CB440 In Line é a ultima solução para a formação e inserção de espiral plástico. O 
espiral plástico já formado é conduzido por um canal alimentador que liga o equipamento 
que forma o espiral ao equipamento que encaderna. Uma combinação perfeita que 
consegue atingir uma linha completa no trabalho com espiral plástico. Essa combinação 
permite atingir uma produção de até 600 livros/ hora e tem uma economia de até 20% no 
fio utilizado na produção do espiral. Após a encadernação, o espirail plástico e cortado e 
tem acabamento automaticamente. Ejeção automática dos documentos. Simples e rápido 
no ajuste dos formatos. Temos a opção de trabalhar com duas incersoras, dobrando sua 
produção

A mais recente edição à linha de máquinas automáticas de encadernação de Wire-O® da 
JBI, permite um nível de produtividade final elevado em um espaço mínimo de tempo. 
Permite vincular uma ampla variedade de aplicações, incluindo blocos de anotações, 
cadernos, diários, livros, calendários, etc.    
A BB400 Speedbind é uma das mais rápidas encadernadoras automática de Wire-O® 
em sua categoria com uma produção de 1.500 até 3.000 documentos por hora 
dependendo do formato.
A BB400 Speedbind é uma máquina versátil, pode utilizar passo 3:1 e 2:1 de ¼” a 3/4”, 
ela pode trabalhar com documentos que utilizem capas com tamanho desproporcional 
bem como as folhas com abas.

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

PARA ENCADERNAÇÃO

E PERFURAÇÃO

DE GRANDE PORTE

A EM520 trabalha na perfuração de assinaturas em linha com as máquinas 
dobradeiras de alto debito através de sua interface RS520 transportadora ou fora 
da linha conectada ao módulo de alimentação SF520. A EM520 pode ter 
ferramentas de ação simples ou dupla. Ferramentas de ação dupla são geralmente 
utilizadas para fazer uma perfuração superior feita em 1 linha de perfuração(Wire-
O® ou espiral plástico), perfuração de cantos redondos. Ferramentas de dupla 
ação reduzem tempo e aumenta rendimento de quase 25%.

A Alpha-Doc é um equipamento de velocidade notável, capaz de perfurar 
aproximadamente 35.000 folhas por hora.* 
O grande recurso de alteração automática do formato garante a precisão de 
perfuração de uma variedade de documentos. 
A capacidade do alimentador de alta pilha e o sistema de virar o papel, 
proporciona uma alta autonomia de perfuração de grande produtividade. 
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Comercializamos 
equipamentos para 
envelopar, dobrar ou serrilhar 
qualquer informação.
Ex: Boletos de cobranças, 
olerites, folders, catálogos, 
notas fiscais, etiquetas, bulas 
e etc .....
Nosso objetivo é oferecer 
produtos que suprem as 
necessidades de cada 
cliente. Temos modelos para 
pequenas e grandes tiragens, 
escolha a ideal para sua 
produção!

‹ ‹ ‹ ‹
impresso
impresso
impresso
impresso

dobra                                          cola                                     dobra                                serrilha

DOBRADEIRA

ENVELOPADORA
MICRO-
SERRILHADEIRA
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