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CONSTRUÏM
UNA EMPRESA 
RESPONSABLE

E L  N O S T R E  C O M P R O M Í S

BENVINGUTS A 

A TECHPRO SET omptem amb un gran equip de 
tècnics professionals especialitzats en el mercat 
i certificats per les marques que representem i 
distribuïm.

Confiï en la nostra selecció de productes amb la 
millor qualitat del mercat. Treballem cada línia de 
producte en diverses opcions, entre les quals es 
troba la millor solució per a les seves 
necessitats.

Garantim una completa satisfacció gràcies a les 
millors tecnologies del marcat. A més, el nostre 
equip de tècnics altament qualificat, li brindarà tot 
l'assessorament professional que necessiti.

Apostem per l'eco-sostenibilitat en l'àmbit 
tecnològic, per això mantenim el nostre 
compromís amb la societat, el medi ambient i la 
sostenibilitat sumant-nos als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) marcats 
per l'ONU.



MAQUINÀRIA DE RECICLATGE
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Sostenibilitat
RECICLATGE INDUSTRIAL

HSM ProfiPack P425

TRANSFORMA 
LES CAIXES DE CARTÓ 

JA UTILITZADES 
EN FARCIMENT 

PER A EMBALATGE

HSM ProfiPack C400

REUTILITZA
RECICLA
REDUEIX

4comercial@techproset.es  |  www.techproset.es  |   93 685 97 00SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

’el c oe nd o mnó iam   cl ia r cua r lt an rE



5comercial@techproset.es  |  www.techproset.es  |   93 685 97 00

Panell de control ergonòmic amb botons per a inici / 
pausa / reculada i indicadors lluminosos.

El resistent capçal de tall destrueix arxivadors sencers.

El greixador central, que permet lubrificar fàcil i 
còmodament el capçal de tall, inclòs amb el model 
estàndard.

Contenidor de retallades al qual es pot accedir a 
través d'una porta situada en la part posterior de la 
màquina.

El sistema de cinta transportadora permet duplicar el 
rendiment, ja que no és necessari detenir la màquina 
per a canviar la bossa.

TRITURADORA DE RESIDUS
Reciclatge

TRITURA 
UNA GRAN 

QUANTITAT DE 
DOCUMENTS 
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TRITURA 
UNA ÀMPLIA 

VARIETAT 
DE MATERIALS 

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

TRITURADORA DE RESIDUS
Reciclatge industrial



MAQUINÀRIA DE LOGÍSTICA I EMBALATGE
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· Soldadura i retractilat simultanis

· Reobertura automàtica de la campana

· Safata de treball regulable en altura

· Temps de soldadura controlat

· Refrigeració per circuit tancat

· Resistència *teflonada
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RETRACTILADORA DE CAMPANA
Automàtica

LA SOLDADURA 
I EL RETRACTILAT 

ES PODEN REALITZAR 
EN UNA SOLA 
OPERACIÓ O 
PER SEPARAT.

300 objectes/hora

400 objectes/hora

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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RETRACTILADORES MANUALS
Amb portabobines

Longitud de soldadura
Màxima 620 mm

· Tallador incorporat

· Temporitzador de soldadura

· Porta bobines ajustable 

· Còmoda safata de sortida.

Longitud de soldadura
Màxima 600 mm

· Solda i tala alhora

· Bufador de calor per a 

contreure el plàstic

· Porta bobines ajustable

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



La formadora de caixes automàtica que extreu, obre, plega, modela i segella amb 
cinta adhesiva la part inferior de la caixa. La gran versatilitat es deu també a la 
possibilitat d'utilitzar bobines adhesives.

La màquina consisteix en un dipòsit de cartons, una zona on s'obren els cartons i un 
transportador de corrons de sortida en el qual s'aplica la cinta en la base de les 
caixes. La regulació del canvi de format es realitza còmodament mitjançant 5 
manovelles, i successivament s'efectua l'ajust dels punts de referència del dipòsit de 
cartons i de la posició de les ventoses.
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FORMADORA DE CAIXES
Automàtica

Extreu, obre, plega, modela 
i segella la part inferior

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



FORMADORA DE CAIXES
Semiautomàtica

Les caixes es mantenen en posició estable de manera que permet l'ompliment per 
part de l'operador. Posteriorment i, mitjançant el emputjador pneumàtic, les caixes 
són enviades a la precintadora per al tancament final.

Instal·lació pneumàtica: pressió d'exercici: 6+/- 1 bar consum d'aire: 8,5 Nl/cicle 
Producció: fins a 600 caixes/hora.

Màquina fabricada en bancada soldada, construïda amb xapa i perfils d'acer, de gran 
robustesa i agradable línia. Centrat manual de les caixes de cartó, mitjançant 
enclavament. Evacuació de la caixa una vegada formada i plena mitjançant cilindre 
pneumàtic.

El funcionament d'aquesta formadora de caixes de cartó és completament pneumàtic. 
Màquina dissenyada per a acoblar a precintadora de gamma Startape.

L'operari obre la caixa i la introdueix en la màquina, la qual tanca automàticament 
les solapes del fons i les manté tancades permetent a l'operari que l'ompli amb totes 
dues mans. Una vegada la caixa està plena, l'operari prem el botó o pedal d'expulsió, 
i un dispositiu empeny la caixa fora de la màquina, introduint-la en la màquina 
precintadora.
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Arma caixes de diferents 
grandàries

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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PRECINTADORA DE CAIXES
Amb lineal incorporat

IDEAL PER A LA 
INDÚSTRIA 

ALIMENTÀRIA

SemiautomàticaAutomàtica

IDEAL PER A 
ENTORNS 

DE TREBALL 
HUMITS

Precintadora de caixes de format fix fabricada 
en acer inoxidable, amb regulació manual i 
tancament automàtic de les solapes. 

Màquina de format fix ideal per a posar 
després d'un ompliment automàtic de caixes en 
indústries amb ambients de treball humits.

Precintadora amb cinta adhesiva 
per al tancament de caixes amb 
precintat inferior i superior. 
Regulació manual del format. 
Tancament de solapes manual. 
Arrossegament superior i inferior 
mitjançant bandes rugoses.

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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FLEIXADORES INDUSTRIALS
De taula

· Capçal de fleixat compacte i 
 robust de gran durabilitat.
· Sistema de reenfilat automàtic 
 en cas d'error d'enfilat.
· Sistema d'enfilat automàtic.
· Detector d'enfilat curt.
· Control electrònic de la tensió.
· Ejector de fleixats en buit.
· Ràpid canvi de bobina.
· Soldadura controlada per sensor.
· Expulsió automàtica del fleix 
 sobrant.
· Fàcil desplaçament gràcies a les 
 rodes giratòries.
· Inici de cicle per fotocèl·lula.

· Rodes per a facilitar el transport.

· Taula de treball regulable en altura.

· Control mecànic de la tensió de fleixat.

· Unió per soldadura termo segellada.

· Sota consum elèctric.

· Velocitat de 1,5 segons / fleixada.

· Compatible amb fleix de 6 – 8 – 12 – 15 mm.

· Micro commutador protegit per coberta.

Semiautomàtica

Automàtica
MÀXIMA EFICIÈNCIA 

PER A FLEIX DE 
POLIPROPILÈ O 

POLIÈSTER DE 12MM

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



14comercial@techproset.es  |  www.techproset.es  |   93 685 97 00

EMBOLICADORA DE PALETS
Amb plat giratori

Semiautomàtica
Màquina embolicadora amb plat giratori per a 
l'embalatge de productes amb film extensible en 
disposició vertical. La màquina pot ser carregada 
directament per l'operari amb el transpalé manual 
o amb el carretó elevador.

El masteler d'acer està construït a partir de 
làmines modelades en fred i compta amb una 
estructura tubular composta que li proporciona 
una alta resistència a la torsió i a la flexió, 
conferint a l'arbre una major resistència. A 
l'interior del masteler s'insereix la cadena d'alta 
resistència que transmet el moviment d'ascens i 
descens al carro, assegurant un òptim control de 
l'embolcall.

Automàtica
Technoplat 2000 és una enfardadora de palets 
amb film estirable de grans prestacions i 
d'important valor adquirit. La projecció, l'elecció 
dels materials i la implementació d'un programari 
dedicat a l'alineació d'aquesta embolicadora han 
seguit rigorosos estàndards de qualitat i seguretat.

TOTALMENT
COMPATIBLE AMB 

LÍNIA DE 
PRODUCCIÓ

ECO
SOLUCIÓ

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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TRANSPALET AMB PESADORA
Impressora opcional

FUNCIONIS
Acumulació de pes 
Totalització per pantalla 
Brut / Net 
Tara i pretara manual 
Reposició de zero 
Funció compta peces
Checkweighing i establiment de peos target
Funció 1/10 de la divisió de verificació. 
Visualització durant uns segons 
 
IMPRESSIÓ: 
Programació de 3 capçaleres (des de PC), codi, 
total 
Idiomes per a impressió (Español, Francés, 
Portuguès, Italià i Inglés)

Acer inoxidable
Acer pintat

INDICADOR GI410 LCD/LED: 
Indicador peso-tara numèric. 
Carcassa en acer inoxidable.
Protecció IP54, Ip65.
Pantalla LCD retroiluminada. Amb dígits de 40 mm. 
Inclou suport mural inclinable. 
Bateria de liti recarregable 7,4V 2,6Ah. 
Alimentació a xarxa 230Vac. 
Inclou de sèrie 2 sortides Rs232. 
Monorango, multirang o multi interval. 
Unitats: kg. 
Homologació a 6000 divisions OIML classe III i IV. 
Certificació CE.

CON INDICADOR 
GI410 LCD/LED

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



MAQUINÀRIA TÈXTIL I MODA

16comercial@techproset.es  |  www.techproset.es  |   93 685 97 00SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



17comercial@techproset.es  |  www.techproset.es  |   93 685 97 00

SUBLIMACIÓ TÈXTIL
Gran format

· Un equip de 190 cm d'ample amb un sistema 
d'alimentació capacitat per a bobines de gran grandària, 
velocitats d'impressió increïbles (220 m²/h en manera 
alta producció i 150 m²/h en manera de producció) i un 
ús optimitzat de la tinta.

IMPRIMEIX A 
UNA VELOCITAT

INCREÏBLE SOBRE 
BOBINES DE FINS 

A 190CM 
D'AMPLADA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



Texart XT-640S-DTG
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IMPRESSORA TÈXTIL MULTIESTACIÓ
Directa a peça

RESULTATS 
FIABLES I DE GRAN 

QUALITAT. 
PERSONALITZACIÓ

 DE PRODUCTES 
TÈXTILS.
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IMPRESSORES DE SUBLIMACIÓ
Directa i indirecta

Texart XT-640

Texart RT-640
Texart RT-640M
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IMPRESSIÓ DIRECTA 
SOBRE MATERIALS AMB 

BASE DE POLIÈSTER, AIXÍ 
COM SOBRE PAPER DE 

TRANSFERÈNCIA

Ample d'impressió 1.615 mm (63,6 polzades)

Ample d'impressió 
1.615 mm (63,6 polzades)
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IMPRESSORA TÈXTIL
Directa a prenda

ET PERMET IMPRIMIR 
SAMARRETES, GORRES, 
SABATILLES, FUNDES 

DE COIXÍ… 
TU POSES EL LÍMIT.

Personalitza qualsevol peça de qualsevol color amb aquesta impressora. 
Dotada amb 8 canals de color, (4 CMYK i 4 blancs) podràs imprimir
peces de manera ràpida, còmoda i econòmica.

· 600 – 1200 dpi
· No necessita r. i. p. Imprimeix des de qualsevol format d'imatge.
· Àrea màxima 40x45cm
· Altura màxima 2.5 cm
· Connexió USB

Àrea d'impressió 40x45 cm
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MAQUINÀRIA D'IMPRESSIÓ I MARCATGE
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IMPRESSORAS UV

UV-LED IU-1000F

VersaUV LEF-12i

Plana

Gran format
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UVGEL
TINTA

IMPRIMEIX SOBRE 
MATERIALS DE FINS 

A 110 MM 
DE GRUIX I 

45 KG/M2 DE PES

UVGEL
TINTA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



Làser
GRAVADORA ENCUNYADORA

· Compacta i realment fàcil d'usar, la sèrie LV permet tallar, gravar 
i marcar en una àmplia gamma de materials i aconseguir uns 
impressionants resultats simplement prement un botó.

· Disponible en dues grandàries per a adaptar-se a les seves 
instal·lacions, els gravadors làser LV ofereixen una solució 
completa amb làser CO2 sense contacte i compliment de 
seguretat de Classe 1.
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LV-290

LV-180

MARCATGE INDUSTRIAL 
I ENCUNYACIÓ DE PECES 

INDUSTRIALS

CAPAÇ DE TALLAR, 
GRAVAR O MARCAR 
SOBRE CENTENARS 

DE MATERIALS 
DIFERENTS

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



MODELA MDX-50

monoFab SRM-20 monoFab ARM-10

FRESADORA 3D
FRESADORA 
DE SOBRETAULA

IMPRESSORA 3D 
PROTOTIPAT RÀPID
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FRESAT I PROTOTIPAT
DE PRECISIÓ 3D

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



MAQUINÀRIA ARTS GRÀFIQUES
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TM-200 KIT TM-300 KIT TM-300 MFP L36ei

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT
Arquitectura, enginyeria, CAD

Impressora de 36 polzades + Scanner de precisió.Impressió d'alta precisió per a CAD 
i cartells fins a 36 polzades d'ample.

24 polzades d'impressió en alta qualitat 
gràcies al sistema de tintes en 5 colors.

Scanner 

de planos 

incluido
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TrueVIS VF2-640

TrueVIS VG2-640, VG2-540

TrueVIS TrueVIS Sg2

· Última generació en impressió i cort: amb el poder de complir les 
necessitats més exigents d'impressió, ofereix impressions de 
sorprenent qualitat en només sis hores. 

· Les negres TR2 taronja i verd ofereixen una fantàstica reproducció 
del color.

alta fidelitat
Impressió de

ECOSOLVENTE
TINTA

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT
Fotogràfica i artística per a exterior
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· Gràcies a les 8 tintes LUCIA PRO, els colors són més vius i els negres més 
sòlids, obtenint impressions fidels a les teves imatges.

· El nou capçal d'impressió, amb una amplària de 1'28" permet imprimir més 
ràpid mentre manté l'alta qualitat d'impressió.

· Disseny ergonòmic amb una superfície plana per a comprovar les 
impressions i un panell d'operació amb una pantalla tàctil LCD de color i 
3,5".

· Impressió ràpida i senzilla d'arxius en format PDF i JPEG directament des 
d'un dispositiu de memòria USB.

· Funció Wi-Fi per a connectar i configurar ràpidament i fàcil les xarxes sense 
fils.

· Dipòsits de tinta intercanviables "en calenta" d'alta capacitat per a imprimir 
sense interrupcions.

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT
Fotogràfica i artística

fins a 60"
Ample d'impressió

BASE AGUA
TINTA

Imprimeix

sense
vores

Fàcil
connexió

Wi-Fi

8 
tintes
LUCIA 
PRO

Canon imagePROGRAF PRO-6000

Canon imagePROGRAF PRO-4000

Canon imagePROGRAF PRO-2000
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IMPRESSORES DE GIGANTOGRAFIA
Múltiples suports

  
Revestimiento para pared de diseño

Lienzo de bellas artes

Vinilos y gráficos para suelos  

Retroiluminables

Tinta
GEL UV

Imprimeix

doble 

cara en
bobina

Acabat
mat o

lluentor

possibilitats
Increïbles
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Ferniko POZ-2

Automàtica
ENCUADERNACIÓ WIRE-O

La màquina Ferniko POZ-2 és la solució ideal per a la confecció de llibretes i calendaris en wire-o de grandàries de 3/16 "a 1.25". L'ample màxim de treball 
és de 400 mm. La màquina està equipada amb un sistema de control modern i fàcilment ajustable amb una pantalla LCD llegible. L'operari no triga més 
d'uns pocs minuts a canviar la màquina a una dimensió de treball diferent a mesura que canvia la grandària del wire-o.

* El rendimiento de la luminaria depende de la eficiencia manual del operador.

No pararà
d'enquadernar!!

Tot 
són

avantatges!
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Automàtica
ENQUADERNACIÓ

31

Ideal per a

Wire-O,

canutillo

i espiral
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enquadernació
Perforadora

perforadora
Fendidora

de llom
Enquadernadora

DHP 460 dcp

Treballa

amb pedal

elèctric

Eficaç
amb 3 

amples

de llom



ECOSOLVENTE
TINTA

Gran format
IMPRESSORA I TALLADORA

UVGEL
TINTA

Format mitjà

d’objectes 
Impressió

· Adequada per a requisits d'impressió molt específics en una 
àmplia varietat de materials.

· Compatible amb objectes i materials de fins a 538 mm (ample) 
x 360 mm (llarg) i fins a 100 mm d'alt.

· Tintes molt duradores que compleixen amb la norma EN 71-3 
per a la seguretat de les joguines.

Tintes
aptes
per a 

joguines 
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SF-200

VersaUV LEF2-300D

VersaUV LEF2-300

VersaUV LEF2-200
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Hidràuliques
GUILLOTINES 

Característiques
· SISTEMA SEGUR DE CANVI DE FULLA
· PRÀCTIQUES PALANQUES
· PANTALLA TÀCTIL FÀCIL D'USAR
· SISTEMA D'ACTIVACIÓ DE FULLA
· CORTINA LLUMINOSA DE SEGURETAT
· COMANDAMENT GIRATORI ELECTRÒNIC

33

EBA 7260 EBA 5560

Alta

seguretat

d'ús

comercial@techproset.es  |  www.techproset.es  |   93 685 97 00SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



En bobina
PLASTIFICADORA

34

ROLAM 1120

Treballa

en calor 

i en fredROLAM 1650
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Característiques
· Coberta de seguretat - en obrir-la, els corrons es detenen automàticament. 
· Tres grandàries en una sola màquina: 25, 58 i 76 mm. 
· Desconnexió automàtica després de dues hores d'inactivitat.
· Pantalla LCD. 
· Parada d'emergència.
· Fulles laterals.
· Ventiladors de refrigeració. 
· Interruptor de pedal.



D'impressió
MULTIACABAT

35

Tala 

i plega.

Tot 

en un.

DUPLO 618

DUPLO 616

Característiques
· Programari controlador de PC recentment millorat
· Processa fins a 23 fulles per minut
· Apilador de capacitat de 100 mm (3,9 ")
· Maneja substrats de fins a 400 g / m²
· Sistema d'alimentació per corretja de succió d'aire
· Escàner automàtic de codis de barres i marques de registre
· Preimpressió i acabat automatitzats amb EFI Fiery Print Servers
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Automàtiques
LAMINADORES

36

SMART B3 MATIC

· Laminadora automàtica de màxim rendiment, la seva ràpida preparació 
permet treballar fins i tot en sèries curtes. Un sol operari.
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Introducció automàtica 
dels plecs mitjançant 
un capçal pneumàtic.

PRINTLAM CTIS

Lamina

sense 

parar



Automàtiques
LAMINADORES ATEMPERADES

37

EASYMOUNT 1400H

EASYMOUNT 1600H EASYMOUNT 1600H
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· Grandària màxima de plastificat: 1.620 mm.
· Velocitat 5 Metres / minut (variable).
· Diàmetre del corró 130 mm.
· Laminat en fred.
· Temperatura de plastificació: 0-45è.
· Equip de sobretaula o amb taula (opcional).

•Altura de corrons regulable fins a 20 mm.
•Ajust manual de la pressió.
•Control de temperatura en el corró superior (opcional).
•Diàmetre de corró de 13 cm.
•Manera revers i pedal de mans lliures.

EASYMOUNT EM 1650DH

Velocitat 

de fins a 

5 metres/

minut!



Automàtica
PERFORADORA DE PAPERS
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· · Amb la perforadora d'enquadernació automàtica DocuPunch® MINI, pot 
produir una alta producció de fulles perfectament perforades a velocitats de fins a 
10800 fulles per hora, tot amb operació de mans lliures perquè els seus usuaris 
puguin simplement configurar el treball, col·locar una pila de paper i allunyi's 
mentre la màquina fa la resta. Aquest punxó d'enquadernació de nivell industrial 
és ideal per a una gran varietat de mercats, ja que té una grandària petita que 
pot col·locar-se damunt de qualsevol taula de treball o col·locar-se en el suport 
opcional. Ja sigui una botiga d'impressió sota demanda, un departament de 
reproducció, una gran empresa, un centre de copiat o qualsevol altre usuari, la 
DocuPunch® MINI pot amortitzar-se ràpidament amb l'eficiència i l'estalvi de 
mà d'obra que ofereix.

Docupunch MINI

Velocitat 

de fins a 

10800 fulles 

/ hora
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Perforadora automàtica 
amb pintes intercanviables



Automàtic
UNITAT DE GRAPAT
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· Màxima mesura del paper: 297 x 420 mm.
· Mínima mesura del paper: 210 x 297 mm.
· Màxim gruix: 20 fulles.
· Velocitat: 33 llibres/min.

Especificacions

Ideal per a

confeccionar

revistes
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Distribuïm  confiança. 

Oferim  maquinària 

per  a  tot  tipus  d'indústria. 

Tel: 93 685 97 00  |  www.techproset.es  |  comercial@techproset.es

C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. “El Pla” 08980 Sant Feliu de Llobregat

B A R C E L O N A
Compromesos 

amb els ODS 2030


