








Versões
Dimensões mín. 

do formato
( C x L x A ) 

Dimensões máx. 
do formato

( C x L x A ) 

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

AEF-450 80 x 60 x 20 450 x 200 x 200 2938 x 3506 x 2249 40 ciclos/min 1000 Nl/min 4 kWh



São balanças de pesagem dinâmica, instaladas nas linhas 
de produção para checar o peso das embalagens em 
movimento. É verificado o peso total da embalagem, falta 
de bula, blister, frascos e até mesmo, se há a quantidade 
necessária de produto nos frascos ou bisnagas.

As balanças de controle BCF são fornecidas com proteções 
acrílicas e sensores nas portas, atendendo as normas de 
segurança NR-12.  

Ideal para pesagem em movimento, a BCF agrega 
confiabilidade e precisão ao produto final, fabricada em 
diversas configurações e tamanho conforme a necessidade 
do seu projeto.

Balanças de controle para produtos de 
pequeno e médio porte, como: cartuchos, 
stickpacks e blisters com até 600g.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCF-10

BCF-30

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões Capacidade 
de pesagem

Largura das 
esteiras

Ciclos
( por minuto)

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

BCF-10
 600g 200

200 1154 x 920 x 1936

BCF-30 400 1295 x 909 x 1936

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Fácil configuração e operação, por meio de IHM (Interface Homem 
Máquina), com painel touchscreen e software próprio, desenvolvido de 
maneira intuitiva para rápido acesso às principais funções do equipamento.

Estrutura robusta e acabamento perfeito, respeitando normas internacionais 
de segurança e operação, com proteções em acrílico nas partes móveis e 
sensores nas portas, não permitindo a operação se estiverem abertas.



As balanças de controle BCF proporcionam pesagens 
dinâmicas, checando o peso das embalagens em 
movimento e identificando falta de produto no 
cartucho ou embalagem flexível.

Oferecem maior segurança, confiabilidade e precisão 
ao produto final embalado, pois possibilitam o 
trabalho integrado com um sistema que identifica 
partículas metálicas dentro das embalagens. 

As balanças de controle são fornecidas com proteções 
acrílicas e sensores nas portas, atendendo as normas 
de segurança NR-12. 

Balanças de controle para produtos de 
médio e grande porte, como: cartuchos, 
embalagens flexíveis e potes, com peso 
de até 6Kg.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCF-40

BCF-20

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões Capacidade 
de pesagem

Largura das 
esteiras

Ciclos
( por minuto)

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

BCF-20
 6Kg

250
200

1517 x 807 x 1935

BCF-40 300 2026 x 934 x 1938

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Fácil configuração e operação, por meio de IHM (Interface Homem Máquina), 
com painel touchscreen e software próprio desenvolvido de maneira intuitiva 
para rápido acesso às principais funções do equipamento.

Estrutura robusta e acabamento perfeito, respeitando normas internacionais 
de segurança e operação, com proteções em acrílico nas partes móveis e 
sensores nas portas, não permitindo a operação se estiverem abertas.



A linha de emblistadoras BPF, incorporam todos os 
recursos necessários para  uma produção com economia 
de material de embalagem,  flexibilidade e baixo custo 
operacional, integra-se facilmente a outros sistemas 
de embalamento secundário, como: encartuchadoras, 
agrupadoras e encaixotadoras. 

Caracterizada pela garantia de pleno retorno do 
investimento, assegurado pela robustez mecânica, 
baixíssimo nível de manutenção e elevada vida útil, as 
emblistadoras Fabrima, são desenvolvidas priorizando 
o conceito GMP.

Com acionamentos através de servo motores 
independentes e um módulo de desbobinamento que 
garante menor perda de material, a BPF trabalha com 
ferramental de alta qualidade oferecendo um produto  
final bem acabado.

Com uma linha completa de acessórios é possível 
agregar ainda diferentes estações de alimentação 
(manuais ou automáticas), sistemas de visão e detecção,  
entre outros.

Sistema de visão

Sistema de verificação através de câmera 
de alta precisão que detecta fissuras, 
ausência de produto, manchas e quebras.

Blisters 
(ALU-ALU  |  ALU-PVC  |  PVC-Tyvec)

Ferramental de corte Fabrima, com 
sistema de troca rápida



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões

Largura 
máx. do 

filme
( form. / cob.) 

Diâmetro 
máx. do 

filme
( form. / cob.) 

Área de 
formação

( largura / 
passo) 

Profundidade 
máx. da 

bolha

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade
( ciclos / blisters) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

BPF5-20  170 / 156
400 / 240

150 / 110
25

3600 x 1330 x 1720 60 / 200
250 NI/min 15 KVh

BPF5-30 250 / 236 230 / 110 4355 x 1585 x 1725 60 / 300

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Rapidez e qualidade na alimentação

As emblistadoras BPF, trabalham com diferentes tipos de alimentação, garantindo uma velocidade ideal e contínua para cada configuração de blister utilizada, 
sempre visando a performance da linha e o menor índice de rejeite após a alimentação do produto, melhorando os custos envolvidos com insumos para 
embalagem e aumentando os índices de produtividade.

Alimentação manual

Sistema manual de alimentação 
em aço-inox com guias para rápido 
abastecimento.

Sistema de escovas

Alimentadores rotativos de escovas 
com cerdas de nylon que oferecem 
uma velocidade constante de 
inserção de produto.

Sistema dedicado

Alimentador com calhas dedicadas, 
é ideal para produtos com alto 
controle dimensional, oferecendo 
menor índice de rejeite.

Robô alimentador

Ideal para produtos mais frágeis ou 
que ofereçam dificuldades técnicas 
para outros tipos de alimentação, 
como carpules, ampolas ou frascos.

BPF5-30



As linhas de emblistadoras BPF incorporam todos 
os recursos necessários para produção em alta 
velocidade, com economia de material de embalagem,   
flexibilidade e baixo custo operacional. As emblistadoras 
Fabrima integram-se facilmente a outros sistemas de 
embalagem secundário, tais como: encartuchadoras, 
agrupadoras e encaixotadoras. 

Caracterizada pela garantia de pleno retorno do 
investimento, assegurada pela robustez mecânica e 
baixo nível de manutenção, a BPF foi desenvolvida 
priorizando o conceito GMP e o sistema de construção 
europeu. Com acionamentos, por meio de servo 
motores independentes, sistemas automatizados de 
alimentação e um módulo de desbobinamento que 
garante menor perda de material, a BPF trabalha com 
ferramental de alta qualidade, oferecendo um produto  
final bem acabado.

Ideal para linhas que operam em velocidades de até 
450 cpm, este equipamento se integra facilmente aos 
módulos de serialização e rastreabilidade, agregando 
valor e confiabilidade ao produto.

Desbobinamento

Sistema de troca rápida de bobina, 
com “pulmão” para o filme e mesa 
de emenda  com suporte móvel para 
instalação do cilindro.

Cortes precisos

Estação de corte indexado que promove o ajuste 
automático do passo da máquina, posicionamento 
do blister e  descarte dos retalhos. Com acionadores 
pneumáticos, é a estação ideal para altas velocidades 
de produção.

Descarte seletivo

Compartimentos para rejeite seletivo 
dos blisters,  efetuando a separação 
de acordo com o alarme: blister vazio, 
produto faltante e produto com defeito.

Blisters 
(ALU-ALU  |  ALU-PVC  |  PVC-Tyvec)

BPF
5-40   5-50



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões

Largura 
máx. do 

filme
( form. / cob.) 

Diâmetro 
máx. do 

filme
( form. / cob.) 

Área de 
formação

( largura / 
passo) 

Profundidade 
máx da bolha

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade
( ciclos / blisters) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

BPF 5-40
 270 / 256 400 / 240

250 / 145
12

4355 x 1585 x 1725 60 / 400
250 NI/min 25 KVA

BPF 5-50 250 / 180 4555 x 1585 x 1725 60 / 500

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Microfissuras

Dispositivo de verificação contra 
microfissuras que podem ocorrer 
no momento da formação da 
cavidade, devido ao acionamento 
do cilindro pneumático de pressão, 
comprometendo a barreira de 
proteção do produto.

Empilhador de blister

Sistema para agrupamento dos blisters para encartuchamento manual. 
Ideal para a ergonomia do operador, oferecendo ótima diferenciação para 
o produto na disposição de displays diretamente no ponto de venda.

Sistemas de visão

Dispositivo para verificação do 
processo de alimentação, que auxilia 
a detecção de produto danificado, 
ausente ou manchado.

Pode contar com sistema de “back 
light” para melhorar o contraste 
do produto, dependendo de suas 
características técnicas.

BPF 5-50



Magazine de blisters

Sistema de alimentação com acúmulo, 
que posiciona o blister na esteira, de forma 
correta, permitindo que a máquina trabalhe 
em sua plena capacidade sem interrupções.

Armadora de cartuchos

Ciclóide de alta velocidade com garras 
pneumáticas, que posicionam o cartucho 
aberto na esteira de inserção, com velocidade 
constante de até 450 cpm (Cartuchos por minuto).

Desenvolvida para operar em linhas de produtos 
farmacêuticos, cosméticos ou alimentícios, agilizando o 
processo produtivo, a CPF4 oferece alta velocidade aliada 
à segurança, graças ao seu projeto de construção que 
respeita as normas GMP e oferece uma estrutura robusta 
e totalmente enclausurada.

As encartuchadoras oferecem suporte, desde a sua 
instalação, até a sua manutenção, por meio de uma 
estrutura de fácil acesso aos componentes internos, 
proporcionando maior agilidade e eficiência na 
configuração do equipamento ou troca de formatos.

Buscando oferecer maior versatilidade na apresentação do 
produto final destinado ao consumidor, os equipamentos 
Fabrima podem ser facilmente integrados, tornando seu 
custo operacional mais competitivo, na medida que os 
planos de manutenção e prevenção, podem ser unificados 
e contratados antecipadamente, reduzindo o tempo de 
máquina parada para ajustes.

Encartuchamento horizontal 
de alta performance

CPF
4-250   4-450



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CPF4-450

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões
Dimensões mín. 

do cartucho
( C x L x A )

Dimensões máx. 
do cartucho

( C x L x A )

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

CPF4-250
 20 x 15 x 80 75 x 75 x 230

6100 x 1975 x 2380 250 cpm 160 / 375 / 455 
NI/min 8 KVA

CPF4-450 6820 x 2140 x 2380 450 cpm 185 / 400 NI/min 25 KVA

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Sistema integrado para inserção de bula diretamente na esteira, junto com o 
produto (blister, frasco ou bisnaga) e fechamento do cartucho por dobra ou 
Hot-melt, sem perda da velocidade de operação.

Dimensões mínimas da bula:  90 x 105mm

Dimensões máximas da bula: 320 x 210mm



Magazine de blisters

Sistema de alimentação com acúmulo, 
que posiciona o blister na esteira, de forma 
correta, permitindo que a máquina trabalhe 
em sua plena capacidade sem interrupções.

Dobrador de bula

Acessório que pode ser facilmente integrado 
ao equipamento e permite a dobra e inserção 
da bula diretamente na esteira de alimentação 
do produto.

Dimensões mínimas da bula:  90 x 105mm
Dimensões máximas da bula: 320 x 210mm

CPF
5-140   5-200   6-160   6-40   10-100

Desenvolvida para operar em linhas de produtos 
farmacêuticos, cosméticos e alimentícios, a encartuchadora 
horizontal CPF embala de forma contínua ou intermitente, 
agilizando o processo produtivo.

Conhecida mundialmente, a linha de  encartuchadoras 
Fabrima caracteriza-se pela sua flexibilidade e facilidade 
de uso, oferecendo suporte especializado, desde a sua 
instalação  até a manutenção, por meio de uma estrutura de 
fácil acesso e de componentes internos, proporcionando 
maior agilidade e eficiência nos processos de produção e 
nas manutenções preventivas ao longo de sua utilização.

Facilmente integradas com outros equipamentos Fabrima, 
as encartuchadoras, oferecem versatilidade e rapidez ao 
operador, que conta com recursos para uma rápida troca 
de formatos e ajustes básicos no equipamento.

Encartuchamento horizontal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CPF5-200

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões
Dimensões mín. 

do cartucho
( C x L x A )

Dimensões máx. 
do cartucho

( C x L x A )

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

CPF5-140

20 x 15 x 70
105 x 70 x 220

5600 x 1915 x 2385 140 cpm

160 / 375 / 455 
Nl/min 8KVA

CPF5-200 6100 x 1915 x 2385 200 cpm

CPF6-160 130 x 70 x 220 6510 x 1960 x 2385 160 cpm

CPF6-40 25 x 25 x 100 130 x 130 x 250 à consultar 40 cpm

CPF10-100 60 x 20 x 100 220 x 100 x 300 7420 x 2160 x 2385 100 cpm

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Ciclóide para armação de cartuchos, que deposita individualmente os 
cartuchos já abertos na esteira de inserção.

Provenientes de fornecedor qualificado, as correntes de produto e cartucho 
contam com ajuste centralizado e são pré-tensionadas, para garantir maior 
vida útil.
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Versões
Dimensões mín. 

da caixa
( C x L x A ) 

Dimensões máx. 
da caixa
( C x L x A ) 

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

EAF-12 220 x 120 x 120 600 x 400 x 350 4363 x 1755 x 2345 12 caixas cx/min 1000 Nl/min 3 KVA



Sistema de acionamento em carrosel

Acionamento simplificado que oferece  boa performance, 
mantendo o espaço físico reduzido com um fluxo de até 
80 bisnagas por minuto.

Só a enchedora de bisnaga EBF oferece toda a 
qualidade e segurança de uma marca com mais de 4 
décadas de experiência na fabricação de equipamentos 
para o mercado cosmético e farmacêutico.

A EBF Fabrima está preparada para uma perfeita 
integração com os demais equipamentos Fabrima, 
trabalhando tanto com tubo plástico ou de alumínio.

Totalmente desenvolvida para atender as normas 
internacionais de segurança e operação, levando-se 
em conta um sistema de construção europeu, que 
oferece robustez aliado a um baixo custo operacional.

Solda térmica
(bisnaga plástica)

Tubos e bisnagas
(alumínio ou plástico)

Tipos de fechamento
(Consulte-nos sobre o mais adequado

para seu produto)

2 dobra 
(bisnaga alumínio)

3 dobras
(bisnaga alumínio)

Sela
(bisnaga alumínio)

Alimentação

Dosagem

Fechamento

Descarga
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EBF 80

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões Diâmetro do 
tubo

Comprimento
do tubo

Volume 
do tubo 
( em ml) 

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

EBF 80-1
 10 a 52 (plástica)
 10 a 40 (metálica)

60 a 250 1,5 a 350 1890 x 1500 x 2500 80 bpm 180 NI/min 15 KVA

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Sistema de troca rápida de formato, sem a necessidade de ferramental 
especial, maior facilidade na hora do setup, manutenções preventivas e 
limpeza do equipamento.

Fácil configuração e operação, por meio do IHM (Interface Homem-Máquina) 
que utiliza software projetado de forma exclusiva para o equipamento, 
sempre buscando facilitar o acesso do usuário aos recursos mais utilizados. 

Estrutura robusta, que atende as normas internacionais GMP 
e ferramental desenvolvido sob medida, que garante melhor 
acabamento ao produto.

Versatilidade no trabalho com diferentes diâmetros (10mm até 52mm) 
atendendo uma variedade maior de produtos envasados para diversos 
segmentos de mercado.

52 mm

47 mm

13,5 mm

16 mm

19 mm

22 mm

25 mm

30 mm

10 mm



Magazine de alta capacidade

Sistema de alimentação automatizado 
de alta capacidade, oferece um volume 
constante para equipamentos que produzem 
até 200 bisnagas por minuto.

Equipamento 100% nacional com estrutura robusta 
em aço inoxidável, com dimensionais que atendem 
a qualquer meta de produtividade do cliente. Com 
sistema de troca rápida de formato e até duas 
pistas de dosagem sincronizadas, só a EBF oferece 
toda a qualidade e segurança de uma marca com 
mais de 4 décadas de experiência na fabricação 
de equipamentos para o mercado cosmético e 
farmacêutico.

A enchedora de bisnaga EBF está preparada para uma 
perfeita integração com os demais equipamentos 
Fabrima, podendo operar em diferentes velocidades, 
sempre garantindo maior versatilidade e qualidade 
na apresentação do produto final embalado, tanto 
em tubo plástico ou alumínio.

Totalmente desenvolvida para atender as normas 
internacionais de segurança e operação, levando-se 
em conta um sistema de construção europeu, que 
oferece robustez aliado a um baixo custo operacional.

Solda térmica
(bisnaga plástica)

Tubos e bisnagas
(alumínio ou plástico)

2 dobras 
(bisnaga alumínio)

3 dobras
(bisnaga alumínio)

sela
(bisnaga alumínio)

Tipos de fechamento
(Consulte-nos sobre o mais adequado

para seu produto)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EBF100-1

EBF100-2

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões Diâmetro do 
tubo

Comprimento
do tubo

Volume 
do tubo 
( em ml) 

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

EBF 100-1  10 a 52 (plástico)
60 a 250 1,5 a 350

2070 x 1700 x 2400 100 bpm 140 NI/min 25 KVA

EBF 100-2 10 a 40 (metálica) 3695 x 2345 x 2460 200 bpm 260 NI/min 25 KVA

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Magazine de abastecimento manual, ideal para 
velocidade média de produção e equipamentos 
que trabalham com o sistema de dosagem 
simplificado.

Magazine de alta capacidade, acionamento 
automatizado que garante fluxo contínuo de 
tubos na alimentação do equipamento. Ideal 
para modelos com sistema de dupla pista de 
dosagem, que garante melhor performance.

Sistema de troca rápida de formato, sem a 
necessidade de ferramental especial, maior 
facilidade na hora do setup, manutenções 
preventivas e limpeza do equipamento.





Versões
Dimensões mín. 

da caixa
( C x L x A )

Dimensões máx. 
da caixa
( C x L x A )

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade
( produtos x caixas )

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

ESF-06  220 x 120 x 70 2254 x 1800 x 1895 1330 x 1500 x 1350 120 ppm
(6 caixas) 240 NI/min 2 KVA





Versões Largura 
do pacote

Comprimento
do pacote

Diâmetro 
máx. da 
bobina

Largura 
máx. da 
bobina

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

Flexibag 270 60 - 270  60 - 410 450 ou 800 570 2440 x 1290 x 1715 120 ppm (Bi) 800 NI/min

5 KVA
Flexibag 400  100 - 400 100 - 460 450 ou 800 840 2600 x 1490 x 2050 100 ppm (Bi) 800 NI/min



O módulo MSF é fabricado com componentes de alta 
tecnologia, como câmeras e impressoras integradas 
ao módulo, que transmitem as informações 
diretamente para o sistema SAP do cliente, onde é 
possível armazenar os dados de produção.

O módulo de rastreabilidade Fabrima, atende 
normas internacionais de qualidade e segurança 
e estão de acordo com as exigências da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para suprir 
a demanda do mercado cosmético e farmacêutico.

Sua câmera de alta velocidade  detecta a qualidade 
de impressão e expulsa, por meio de jato de ar 
comprimido, os cartuchos ilegíveis, tornando segura 
a continuidade da linha de produção.

Módulos de serialização e controle 
de qualidade para linhas de alta 
velocidade



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MSF-T

MSF-D

Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões Produção por 
minuto Velocidade (m/s) Função 

acúmulo
Programas 

na memória

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

MSF-D  600 60 Não
40

1219 x 1093 x 1986

MSF-T 200 45 Sim 1099 x 845 x 1986

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
Orlando, FL - USA 
Zip code: 32819 
Phone: (321) 800.2530

Câmera de alta velocidade que detecta erros de impressão e legibilidade 
dos códigos, enviando todas as informações ao armazenamento central.

Sistema de descarte por ar comprimido, para os cartuchos que tiveram os 
códigos impressos de forma ilegível.



Magazine de abastecimento

Calha para inserção do produto sem a 
necessidade de abertura das portas de 
segurança, garantindo um fluxo contínuo de 

trabalho por muito mais tempo.

Estrutura e resistência

Fabricado de acordo com normas internacionais 
de segurança (GMP), os equipamentos Fabrima 
são reconhecidos por sua durabilidade.



Versões

Dimensões 
mín. da 
etiqueta

( L x A ) 

Dimensões 
máx. da 
etiqueta

( L x A ) 

Dimensões 
máx. dos 
produtos

 (D x A ) 

Dimensões 
da bobina

( D. Int. x D. Ext. ) 

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

RAF-40 Sob consulta Sob consulta 220 x 105 x 70
( C x L x A ) 

76 x 350

2031 x 1601 x 1922 200 ppm

6 Bar

3 kVa

RAF-250
Alim. manual

20 x 12 160 x 100 40 / 160 1620 x 1500 x 1770 250 ppm
5 kVa

RAF-300
Alim. por esteira

 15 x 12 100 x 80 25 / 100 1620 x 1575 x 1770 300 ppm



A VPF foi elaborada para atender as mais diversas 
necessidades de encartuchamento vertical, tanto com 
alimentação manual, como automatizada, produtos 
irregulares, instáveis e de difícil operação são embalados 
de maneira ágil e precisa.

Graças o seu sistema exclusivo de ajuste é possível 
trabalhar com pequenos lotes de produção, ou mesmo, 
com frequentes mudanças de formatos de cartuchos, 
tornando seu custo operacional altamente competitivo.

Atributos de inovação e alta performance de trabalho 
são característicos das encartuchadoras verticais 
Fabrima, que possuem uma estrutura reforçada que 
atende aos princípios internacionais de GMP.

Cartuchos de alimentação vertical

Segurança e confiabilidade

Sistema de correias e esteiras enclausuradas 
que atendem as normas internacionais de 
segurança e operação

Acesso ao magazine

Sistema de abastecimento do magazine com  
fácil acesso, sem a necessidade de abertura 

das portas e dispositivo exclusivo que 
mantém  uma pressão constante, evitando 

falhas no processo de armação do cartucho.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

* Unidade de medida utilizada: milímetros. ** As especificações do equipamento podem sofrer variações, conforme tamanho da embalagem e produto utilizado.

Versões

Dimensões 
mín. do 

cartucho
( C x L x A ) 

Dimensões 
máx. do 
cartucho
( C x L x A )

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Velocidade
( em ciclo 

intermitente) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

VPF8-120
 60 x 20 x 20

200 x 135 x 90
5000 x 2130 x 2345

120 ppm
240 NI/min 8 KVA

VPF9-100 200 x 160 x 90 100 ppm

Brasil

Avenida Narain Sigh, 547 
Guarulhos - SP 
CEP: 07250-000 
Tel.: +55 11 2465-2500

USA

9400 Southridge Park Court, Suite 150 
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Phone: (321) 800.2530

Magazine de cartuchos

Equipada com magazine ajustável para 
diferentes dimensões de cartuchos, incluindo 
dispositivo que garante uma pressão constante 
nos cartuchos.

As trocas de formatos são feitas sem auxílio de 
ferramentas especiais e os ajustes controlado 
por meio de relógios digitais de alta precisão.

Correntes e peças de reposição

As correntes de produto contam com ajuste 
centralizado e são pré-tensionadas, para garantir 
maior vida útil ao conjunto.

As peças de reposição contam com a garantia de 
qualidade Fabrima, elevando a durabilidade do 
equipamento.




