






Os carrinhos auxiliares Masipack foram desenvolvidos 
para atender diferentes quesitos de segurança e 
ergonomia dentro da fábrica.

O modelo CPB conhecido como porta-bobinas, auxilia 
no transporte e instalação das bobinas de filme flexível 
,nos equipamentos da marca. Com catracas que facilitam 
o levantamento do conjunto é possível fazer a troca em 
poucos minutos, sem comprometer a saúde do operador.

Outro diferencial é o modelo CFM, que funciona  
como uma bancada de trabalho robusta, onde é 
possível acondicionar de maneira ordenada e segura 
as ferramentas necessárias para diferentes tarefas, 
suportando uma carga de até 700Kg.

Soluções que melhoram a ergonomia

Painel basculante

Pode ser configurado de acordo com a necessidade 
do usuário, possui fechadura separada e 
acionadores pneumáticos que facilitam sua 
movimentação mesmo quando está cheio.

Estrutura reforçada

Corpo em aço carbono com pintura eletrostática 
a pó, que garante maior vida útil ao conjunto. A 
bancada é revestida com borracha ou chapa de 
aço e rodízios de poliuretano que permitem uma 
carga móvel de 400Kg e uma estática de até 700Kg.

Fácil operação

Acionamento, por meio de catracas e 
roldanas que facilitam o movimento, 
evitando trancos e reduzindo o peso.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.
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CFM-400 - Carrinho de ferramentas com bancada

Dimensões:     
Fechado - Altura: 971 mm / Largura: 1143 mm / Profundidade: 603 mm

Aberto - Altura: 1584 mm / Largura: 1143 mm / Profundidade: 933 mm

Profundidade do painel:  50 mm

Gavetas e armários:   

05 gavetas estreitas + 01 gavetão inferior

01 armário sem prateleira

 01 painel deslizante (personalizável)

Capacidade estrutural:  
05 gavetas menores:  10 litros

01 gaveta maior:  25 litros

01 armário:  152 litros

Carga estática: até 700 Kg / Carga móvel: até 400 Kg

Rodízios:     
02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios com freio

Material: Poliuretano  /  Diâmetro: 5 polegadas   /  Espessura: 32 mm

CPB - Carrinho porta-bobinas 

Dimensões:     
Altura: 1959 mm / Largura: 804 mm / Profundidade: 1355 mm

Largura do braço:  523 mm

Capacidade estrutural:  
Carga de até 100 Kg por bobina

Rodízios:     
02 rodízios fixos com freio e 02 rodízios giratórios

Material: Poliuretano

Acionamentos:     
Catraca dentada + cabo de aço

Material: Aço

Diâmetro da polia: 108 mm

Espessura do cabo: 1/8” de diâmetro
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Esteiras de alimentação

Sistemas de alimentação e alinhamento de 
produto de forma manual ou automática, com 
sensores de quebra, rejeite e acúmulo, que 
possibilitam diferentes aplicações e velocidades 
de operação.

Desbobinador duplo

Sistema de troca rápida de filme, que 
proporciona menor tempo de máquina 
parada para manutenção.

A Masipack disponibiliza ao mercado uma linha completa 
para o empacotamento horizontal flexível, com  design 
prático e moderno, que proporciona selagens perfeitas, 
auxiliando na conservação das propriedades do produto, 
assegurando a qualidade dos itens embalados.

Ideal para o embalamento de produtos com dimensões 
regulares, a linha Focus  foi desenvolvida para oferecer alta 
performance no processo de empacotamento tipo flow pack, 
apresentando fácil integração com os mais diversos tipos de 
sistemas de alimentação e acessórios, automatizando seu 
processo produtivo.

Sua estrutura tipo balcão auxilia na limpeza ou manutenção 
dos componentes, garantindo melhor acessibilidade e 
segurança na produção. Multipack (Sistema de embalamento secundário)

Processo HFFS (Horizontal Form, Fill and Seal)



Atendimento às normas internacionais

Graças a sua estrutura robusta e seus componentes de alta qualidade fabricados com 
os materiais corretos, visando a segurança dos operadores, a embaladora horizontal 
Focus, trabalha com nível de ruído abaixo dos 80 dB (faixa de nível médio para 
indústrias), mesmo em altas velocidades de produção, oferecendo maior conforto ao 
operador e respeitando as normas internacionais de segurança e ergonomia.

Segurança de operação

As principais áreas de acionamento mecânico são protegidas, incluindo o sistema de 
desbobinamento de filme que conta ainda com função splicer, que permite a troca 
automática para a segunda bobina, logo após o término da primeira, proporcionando 
mais horas de operação sem interrupções ou perda de produtos.

Todas as portas contêm sensores que interrompem o funcionamento da máquina, em 
caso de abertura não intencional, preservando a segurança do operador.

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 
máx. do 
pacote 

( C x L x A ) 

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 )

Focus

 Sob consulta 350

400 2730 x 1200 x 2180 400 ppm

500 NI/min 5 KVA

Focus LP 400 2730 x 1200 x 2180 100 ppm

Focus Alargada 600 2730 x 1400 x 2180 400 ppm

Focus Super Alargada 800 2730 x 1600 x 2180

100 ppm
Focus Multipack 400 2730 x 1200 x 2180

Focus Multipack Alargada 600 2730 x 1400 x 2180

Focus Multipack Super Alargada 800 2730 x 1600 x 2180
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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
(caixas/min.)

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

Manual 150 x 150 x 120 Ilimitado x 500 x 500 2000 x 860 x 1782 até 30 (***) 100 NI/min 1 KVA

Automático 120 x 150 x 120
Ilimitado x 330 x 350

Ilimitado x 500 x 500 (opcional)
2446 x 773 x 1782 até 30 (***) 100 NI/min 2 KVA
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A encaixotadora MCX é uma solução integrada para 
armação, inserção de produto e fechamento por meio de 
Hot Melt ou fita de PVC. 

Com alimentação do item na vertical por meio de sistema 
pick’n place ou stacker (empilhamento) ou alimentação 
horizontal por arraste, a encaixotadora funciona de forma 
automática em perfeita integração com um ou mais sistemas 
de alimentação primário.

É o equipamento ideal para o encaixotamento preciso de 
embalagens flexíveis, potes, frascos, cartuchos, incluindo as 
embalagens mais delicadas como: potes de vidro e frascos 
de perfume ou medicamentos.

Diferentes sistemas de alimentação

Trabalhando com várias opções de alimentação, é possível trabalhar com vários 
tipos de embalagem, sem comprometer sua estrutura ou o produto embalado:

Pick in place Arraste horizontal Drop bag vertical

Encaixotadora automática



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. da caixa
( C x L x A )  

Dimensões 
máx. da caixa 

( C x L x A ) 
Fechamento Garras

( Pick’n place ) 
Velocidade

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

MCX V stacker 152 x 127 x 120 450 x 350 x 320  

Hot-melt ou 
fita adesiva

- -

8 cpm

3970 x 1840 x 1810 240 Nl/h 7 KVA

MCX V01 
pick’n place

250 x 140 x 160 500 x 300 x 340  20 3020 x 2350 x 2320 800 Nl/h 7 KVA

MCX V02 
pick’n place - duplo

250 x 200 x 160 300 x 300 x 340  15 5450 x 2970 x 3140 850 Nl/h 7 KVA

MCX H01 160 x 120 x 120 500 x 300 x 400  
Hot-melt ou 
fita adesiva

- - 8 cpm 5409 x 2567 x 1950 800 Nl/h 7 KVA
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MCX VPP

MCX - H01
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Empacotadora automática vertical desenvolvida 
para formação de fardos sanfonados, ou embalagens 
de grandes volumes para grãos e sólidos, a Ultra 
Multipack integra-se facilmente a um ou mais sistemas 
de empacotamento primário vertical ou horizontal 
(tipo flowpack), assegurando a alta performance nos 
processos.

O equipamento possui também alta acessibilidade aos 
seus dispositivos internos, facilitando sua limpeza e 
manutenção, além de uma série de acessórios e esteiras 
posicionadoras com diferentes características, que visam 
proporcionar o melhor posicionamento dos pacotes 
antes da entrada no equipamento.

Diferentes formatos

Com o uso de esteiras posicionadoras 
e formatos diferenciados, é possível 
trabalhar com várias configurações 
no posicionamento das embalagens 

dentro do  fardo.

1 coluna

2 colunas

3 colunas

Desordenado

Sistema VFFS para enfardamento



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 fardo
( C x L x A )  

Dimensões 
máx. do fardo

( C x L x A ) 

Diâmetro 
máx. da 
bobina

Largura 
máx. da 
bobina 

Velocidade
Dimensões da 

máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

U. Multipack 160 x 100 x 150 O resultado de C + L  não 
pode ultrapassar 620 450 1290

100 ppm
15 fpm

2300 x 1900 x 1920 600 Nl/h 7 KVA
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Sistema de mesa basculante

Suporte articulado com acionamento pneumático para auxílio ao processo 
de selagem horizontal e expulsão do fardo.  Na saída da embalagem, há a 
possibilidade de agregar diversos acessórios com a finalidade de otimizar o 
layout dos equipamentos na planta do cliente, bem como, facilitar o transporte 

Esteiras posicionadoras e apalpadoras

Com a função de posicionar os pacotes corretamente na esteira de alimentação 
do fardo, há diferentes configurações de esteiras utilizadas inclusive para 
distribuir melhor o produto, dentro do pacote primário, otimizando o espaço 
disponível dentro do fardo.

Embalagem primária
sem tratamento

Embalagem primária
após passagem pela esteira





Versões
Velocidade
( dosagens por 

minuto ) 

Volume máximo 
por pesagem

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Temperatura 
de produção

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

MXBD 50
Depende da aplicação

1925 x 780 x 1998 15 - 100 oC 
Depende da 

aplicação
Depende da 

aplicação

Reservatório  - 560 (diâmetro) -



Sejam produtos sólidos, grãos, ralados ou farelos, a 
Masipack fabrica equipamentos de alta tecnologia, 
com baixo custo de manutenção e consumo de energia 
elétrica. Com alta capacidade  e precisão, as balanças 
MXCP contribuem com a performance da produção, 
bem como, com a higiene dos processos.

Disponível em versões com até 24 caçambas de 
pesagem, a linha MXCP apresenta total higiene, pois os 
componentes que entram em contato com o produto, 
são produzidos em materiais de grau alimentício e 
trabalham de forma enclausurada, atendendo as normas 
internacionais de ergonomia, segurança e operação.

Pintura eletrostática

Oferece excelente cobertura e proteção para a 
estrutura, além de facilitar a limpeza e remoção 
dos resíduos em sua superfície.

Totalmente enclausurada

Maior segurança para o operador 
e melhor controle do ambiente de 
pesagem do produto.

Aço Inox

Utilizada para determinados tipos de aplicação 
ou produto, a balança recebe acabamento em 
aço inox escovado que facilita a limpeza e a 
não fixação de partículas do produto em sua 
estrutura.

OPCIONAL: Caçambas plásticas
de alta resistência

Fabricadas com um polímero plástico 
indicado para o contato direto com 
alimentos, as caçambas oferecem ótimo 
custo x benefício para sua empresa, com 
baixa taxa de manutenção e menor ruído 
no acionamento.



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
( Núm. de caçambas) 

Velocidade
(Pesagens por 

minuto)

Capacidade 
máx. de 

pesagem

Volume 
máx. de 

pesagem

Programas 
na memória

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

MXCP-14 90

 2,5 Kg 3.200 cc 40

1600 x 1600 x 1519 100 NI/min

0.72 KVA

MXCP-16  150 0.82 KVA

MXCP-20 160
1950 x 1950 x 1519

140 NI/min 1.03 KVA

MXCP-24 160 180 NI/min 1.23 KVA

Brasil

Rua Miragaia, 13 - Galpão 2 
São Bernardo do Campo - SP 
CEP: 09689-000 
Tel.: +55 11 4178-8099

www.masipack.com

USA

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

www.masipackna.com

01 02 03 04

01 - Emborrachada
Superfície extra que protege contra produtos que podem 
danificar o equipamento, como pregos e parafusos.

02 - Aço Inox corrugado
Indicado para produtos de alta aderência, como congelados 
em geral.

03 - Aço Inox polido
Ideal para produtos sólidos e de fácil escoamento

04 - Policarbonato
Alternativa para projetos que atendam as especificações  no 
uso deste material (sob consulta) e que proporcionam um 
acionamento mais silencioso.

As balanças MXCP oferecem características que superam as expectativas do mercado. Com diferentes 
acabamentos de superfície, elas proporcionam a segurança necessária para operação de diversos tipos 
de produtos.



Projetadas especialmente para pesagem de produtos em pó 
ou granulados como: açúcar, arroz, detergente e sabão, as 
balanças MXCP-03 e MXCP-04 oferecem exatidão, máxima 
performance e qualidade para ambientes produtivos que 
necessitam de altas velocidades.

As partes que entram em contato com o produto, foram 
desenvolvidas em aço inoxidável e outros componentes 
de grau alimentício, garantindo total higiene e o mínimo 
de acúmulo de resíduos, facilitando a manutenção dos 
equipamentos.

Graças ao seu sistema de dosagem em duas etapas, as 
balanças oferecem máxima precisão por pacote, garantindo 
um melhor controle de produção, proporcionando ótima 
precisão, inclusive em pacotes com maior volume.

Embalagens de maior volume de 
produto (pó ou granulado)

Proteção e performance

Caçambas enclausuradas que, além de proteger 
as propriedades do produto e a atmosfera 
próxima da máquina do risco de contaminação, 
oferecem segurança extra ao operador.



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.
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Versões
( Núm. de caçambas) 

Velocidade
(Pesagens por 

minuto)

Capacidade 
máx. de 

pesagem

Volume 
máx de 

pesagem

Programas 
na memória

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

03 - 1.500 60 1,5 Kg 3.600 cc

40

1400 x 1235 x 1630

100 NI/min

4 KVA
03 - 3.000 35 3,0 Kg 7.200 cc

03 - 6.000 25 6,0 Kg 13.100 cc

03 - 9.000 15 10,0 Kg 21.800 cc

04 - 1.500 60 1,5 Kg 3.600 cc

1500 x 1500 x 1630 5 KVA04 - 3.000 35 3,0 Kg 7.200 cc

04 - 6.000 25 6,0 Kg 13.100 cc

MXCP-03

MXCP-04



Produtos distintos sendo dosados 
ao mesmo tempo.

Ampliação do portfólio com duas 
apresentações do mesmo produto

Inovadora em seu segmento, a balança MCXP-28 
apresenta velocidade e flexibilidade na pesagem dos 
mais diversos tipos de produtos.

Com sistema duplo de pesagem e compatível com 
equipamentos da linha Ultra Twin, a MXCP-28 otimiza 
o ambiente produtivo, com economia de espaço físico, 
podendo operar com valores diferentes por balança e até 
mesmo, com dois produtos diferentes simultâneamente.

Seu grande diferencial está na oportunidade de ter em 
um espaço reduzido, dois equipamentos trabalhando de 
forma independente, oferecendo, além da otimização 
do layout final da linha de produção, um significativo 
aumento da produtividade da fábrica.

Exclusiva estrutura enclausurada que oferece maior 
segurança aos operadores em cumprimento as normas 
internacionais de segurança.

Acabamento perfeito

Superfície em aço carbono com pintura 
eletrostática a pó ou em aço inox, 
para atender diferentes mercados e 
necessidades.



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
( Núm. de caçambas) 

Velocidade
(Pesagens por 

minuto)

Capacidade 
máx. de 

pesagem

Volume 
máx. de 

pesagem

Programas na 
memória

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

MXCP-28 180  1,6 Kg 2.000 cc 40 2390 x 1600 x 1519 180 NI/min 1.91 KVA
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01 - Funil de entrada - Recebe o 
produto, que pode ser alimentado; 
por meio de elevadores, silos ou 
esteiras integradas na balança.

No caso de um mesmo produto, a 
alimentação é feita, por meio de 
uma esteira que leva o produto 
para ambas as entradas. Porém, 
se forem utilizados dois produtos 
distintos, uma divisória é fixada 
entre os dois funis, para que não 
exista “contaminação” entre as duas 
balanças.

02 - Dosagem- O funcionamento de 
ambas seguem o mesmo princípio 
do modelo MXCP, porém neste 
caso os controles são totalmente 
independentes, por meio de painéis 
touchscreen.



Desenvolvida para atender pesagens que exigem 
precisão em pequenos volumes, a balança MXCP-Mini 
oferece ótimo controle, mostrando-se extremamente 
eficaz para suprir a demanda do mercado farmacêutico 
ou de pequenos volumes como: snacks, confeitos e 
condimentos sólidos.

A balança MXCP-Mini trabalha de forma enclausurada 
atendendo às normas internacionais de ergonomia 
e segurança, oferecendo uma precisão de 0,1g por 
pesagem.

Ideal para frascos,  bandejas ou embalagens flexíveis de 
menor volume, ela oferece ótima fluidez e precisão por 
pacote, além de ser facilmente integrada a qualquer tipo 
de embaladora.

Embalagens de menor volume ou 
com quantidades determinadas de 

produtos com pouco peso



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
( Núm. de caçambas) 

Velocidade
(Pesagens por 

minuto)

Capacidade 
máx. de 

pesagem

Volume 
máx. de 

pesagem

Programas na 
memória

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

MXCP-14 Mini **  0,3 Kg 320 cc 40 800 x 800 x 1120 80 NI/min 0.44 KVA
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01 - Silo vibratório
Silo para alimentação do produto, com sistema vibratório de baixa frequência que não danifica 
o produto durante o transporte

02 - Funil de integração
Alimenta diretamente o produto no cone da balança.

03 - MXCP-Mini
Balança com calhas menores e de alta precisão que protege o produto de contato com o ambiente, 
durante o processo de pesagem, oferecendo segurança para o operador.

04 - *Embaladora MXEPAR - Especialmente desenvolvida para frascos
Controla o fluxo da balança, dosando a quantidade exata de comprimidos dentro do frasco.

* A balança MXCP-Mini, oferece versatilidade, podendo ser instalada em diferentes modelos de 
embaladoras, atendendo a diversos mercados e tipos de embalagem.
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Versões
Velocidade
( dosagens por 

minuto ) 

Volume mínimo 
por pesagem

Volume máximo 
por pesagem

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

MXDR 120 5 cc  10.000 cc 605  x 836 x 1340
Depende dos 

acessórios 
acoplados

1.91 KVA
MXARH  -  - - 1247 x 226 x 325



www.masipack.com

Equipamento especial para acondicionamento dos mais 
diversos tipos de produtos em embalagens rígidas ou 
semirrígidas, tais como: potes, frascos, bandejas e outros 
similares. A MXEPAR oferece higiene e alta versatilidade 
à produção, por sua estrutura de fácil integração com 
balanças e dosadores da Masipack.

Por ser de concepção modular, é possível agregar diversos 
equipamentos que ampliam o portifólio de apresentação 
de uma embalagem, como por exemplo: seladoras, 
etiquetadoras, tampadoras e até mesmo checadores de 
peso, tudo dentro de sua estrutura enclausurada, que 
além de proteger o produto e as embalagens, traz maior 
segurança ao operador.

Ampla variedade

Sistema modular que possibilita agregar 
diversos acessórios dentro de sua estrutura, 
permitindo ampliar o portfólio de apresentação 
do produto embalado.

Processo de dosagem para 
embalagens semirrígidas e 

rígidas (Potes, frascos, bandejas, etc)



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
Velocidade
( Pesagens por 

minuto ) 

Volume
( Máx. por 
pesagem ) 

Precisão 
máxima

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

MXEPAR 40 ppm 4.000 cc +/- 1% 1611 x 2590 x 5610 Depende dos 
acessórios instalados 2 KVA

Brasil
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São Bernardo do Campo - SP 
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Sistema de lacre e tampa

Por meio de dois módulos sincronizados, é possível aplicar um lacre de proteção 
em toda a extensão da abertura dos potes, protegendo seu conteúdo por mais 
tempo e na sequência, um tampador automático para finalizar o fechamento da 
embalagem.

Magazine automático de abastecimento

O Magazine automático de abastecimento permite posicionar os postes 
ou bandejas de maneira automática, por meio de um sistema contínuo e 
sincronizado com o dosador, garantindo uma sequência de produção com 
menor índice de falhas por falta de embalagem.



Desenvolvido como um sistema de coleta de pacotes formados 
na embaladora vertical, o conjunto de esteira plástica e mesa 
rotativa, traz de forma simplificada toda a praticidade e a 
segurança dos equipamentos Masipack.

A MXEC é uma esteira leve, compacta e segura que opera 
conectada diretamente à embaladora, captando o pacote 
assim que ele é liberado no mordente horizontal e sua correia 
plástica  perfurada, permite uma limpeza fácil e rápida ao final 
do expediente de trabalho.

Já a MXMR é uma mesa acionada por um motoredutor 
independente que auxilia no acúmulo de pacotes prontos, 
enquanto aguardam o processo de enfardamento ou 
encaixotamento manual, para isto acompanha a MXMR uma 
bancada metálica que favorece a ergonomia deste processo, 
amparando a caixa ou fardo.

Sistema coletor de pacotes 
recém formados

Suporte ergonômico

Bancada para posicionamento da 
caixa de papelão ou fardo manual, 
para facilitar a montagem.

Estrutura reforçada

Estrutura base em aço carbono com pintura 
eletrostática ou aço inox (dependendo da 
exigência do projeto).



Ajustes e engates rápidos

Pés ajustáveis para perfeito alinhamento mesmo em superfícies irregulares e sistema de engate 
rápido de energia elétrica, que oferecem maior segurança ao operador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Imagem ilustrativa. Pode conter acessórios vendidos separadamente.

Brasil

Rua Miragaia, 13 - Galpão 2 
São Bernardo do Campo - SP 
CEP: 09689-000 
Tel.: +55 11 4178-8099

www.masipack.com

USA

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

www.masipackna.com

MXEC-L + MXMR MXECMR

Materiais de qualidade

Esteira com correias que permitem o escoamento do produto em uma eventual abertura do 
pacote, facilitando a limpeza e a manutenção do conjunto. Produzidas com polímero moldados 
por aquecimento, oferecem grande resistência química e mecânica, além de serem recicláveis.

Fácil integração

Com fácil integração com as embaladoras verticais Masipack, a esteira coletora pode receber 
diferentes especificações, inclusive no material utilizado em sua estrutura, para proteger o 
equipamento contra ação de produtos nocivos ou atender exigências do projeto.

* Consumo máximo de energia (em 220v) - 2,5 A

MXDR
Dosador de rosca 

ULTRA VS
Embaladora vertical







Desenvolvidas para aprimorar o processo de controle de 
qualidade das embalagens, as câmaras MXVK oferecem 
uma maneira rápida e intuitiva para testar a hermeticidade 
(vedação) das soldas feitas em embalagens flexíveis, 
mostrando claramente as microfissuras existentes que 
podem ser ocasionadas por diferentes fatores como: falta de 
aquecimento em uma sessão do mordente, desalinhamento 
do filme, deformação nas ranhuras do mordente ou até 
mesmo baixa qualidade na estrutura do filme.

Podendo ser acionada com a câmara vazia ou preenchida 
de água, a MXVK simula o processo de pressão negativa, 
expulsando o ar de dentro da embalagem, tornando as 
fissuras aparentes, através da saída de bolhas.

Com a câmara de inox acoplada é possível testar blisters, 
por meio de um composto químico solúvel em água (azul 
metileno), que permite detectar falhas no processo de 
selagem do blister, mostrando por onde ocorreu a entrada de 
ar.

Sistema de verificação da 
hermeticidade da solda 

para embalagens

Câmara de inox acoplada

Modelo exclusivo para teste de hermeticidade dos 
blisters, garantindo melhor controle de qualidade 
do lote fabricado.

Estrutura robusta

Estrutura reforçada com bancada de suporte  
e rodízios que facilitam o deslocamento do 
equipamento para diferentes linhas, além de painel 
de fácil operação.



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 Consumo
de ar

Máxima 
pressão 
à vácuo

Dimensões da 
caixa

( C x L x A ) 

Dimensões da 
caixa

( C x L x A ) 

Consumo 
elétrico

MXVK - Blister

100 NI/min 70 KPA / 7 bar

340 x 275 x 275 200 x 120 x 100

-MXVK 500 x 400 x 300 400 x 300 x 100

MXVK - Big 800 x 500 x 500 700 x 400 x 300 

Brasil

Rua Miragaia, 13 - Galpão 2 
São Bernardo do Campo - SP 
CEP: 09689-000 
Tel.: +55 11 4178-8099

USA

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

Presença de bolhas acusando falha na selagem

01

02

03

04

Simplicidade na operação

O princípio de funcionamento é simples: 1) Através do controle do fluxo de ar 
dentro da câmara previamente cheia de água, é possível tornar a pressão dentro 
dela, menor que a pressão existente no interior do pacote. 2) Com a pressão interna 
aumentando, o ar pressiona as paredes da embalagem. 3) Ocorre a expansão das 
dimensões do pacote. 4) Caso exista alguma fissura, com o aumento da pressão 
dentro do pacote, o ar será expulso por ela, criando bolhas visíveis na água.

Na câmara de blister o funcionamento é parecido, porém aumenta-se a pressão 
externa, fazendo o ar pressionar a embalagem, forçando o líquido para dentro da 
fissura, mostrando onde a bolha do comprimido está comprometida.





Versões
Velocidade
( pacotes por 

minuto ) 

Largura da 
embalagem

( Mín. / Máx. ) 

Comprimento da 
embalagem

( Mín. / Máx. ) 

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

Smart Belt 150  100 - 250 120 - 410 5150 x 600 x 1390 - 1,2 KVA



www.masipack.com

Completamente automatizada, a Speed Candy foi 
projetada especialmente para embalar balas, chicletes e 
confeitos, com a máxima performance.

Com um sistema de alimentação contínuo, e facilidades 
de operação, a empacotadora oferece o mínimo de 
incidência de paradas para manutenção e regulagem, 
agilizando a produção.

Sua estrutura totalmente enclausurada oferece maior 
segurança ao operador, tornando o equipamento ideal 
para linhas integradas de alta velocidade. O seu sistema 
duplo de troca de bobina, permite um fluxo contínuo de 
operação com menor tempo para troca e instalação de 
novas bobinas.

Duplo desbobinador

Sistema “splicer” para troca de bobina, que 
permite a mudança automática para a segunda 
bobina, quando a primeira chega ao fim, 
oferecendo mais tempo de operação sem a 
necessidade de parada de máquina.

Processo HFFS (Horizontal Form, Fill and Seal)

Embalagem em flowpack



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 
máx. do 
pacote

( C x L x A ) 

Diâmetro máx. 
da bobina

Largura máx. 
da bobina Velocidade

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

Speed Candy 50 x 35 x 25  300 150 1200 ppm 3245 x 1820 x 2145 1200 NI/min 5 KVA
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Disco de alta capacidade

Posicionador de produto, por meio de disco rotativo de alta capacidade, que 
possibilita uma alimentação contínua para que não ocorra perda na velocidade 
do equipamento.

Mordente contínuo

Mordente de alta velocidade com proteção extra em acrílico, que oferece maior 
segurança na operação e configuração do equipamento.





Versões
( Núm. de caçambas) 

Velocidade
(Pacotes por 

minuto)

Dimensões 
máx. do pacote

Largura 
máx da 
bobina

Diâmetro 
máx. da 
bobina

Dimensões da 
máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

Stylus 120 Sob consulta 500 350 2060 x 1245 x 2200 500 NI/min 4 KVA

Stylus PB 120 Sob consulta 500 350 2060 x 1245 x 2200 500 NI/min 5 KVA



As embaladoras horizontais SUP foram desenvolvidas para o 
acondicionamento seguro de produtos em grãos, sólidos, pós, 
líquidos e pastosos, em embalagens do tipo sachê (3 soldas), 
ou stand up pouch, proporcionando selagens perfeitas em 
embalagens modernas que atendam as necessidades do 
mercado na busca por soluções que melhoram a exposição 
no ponto de venda, agregando valor ao produto final.

Os equipamentos SUP são amplamente versáteis, pois 
permitem a aplicação de diversos acessórios nas embalagens, 
agregando praticidade ao uso do produto, bem como, 
auxiliando na conservação das propriedades dos ingredientes, 
oferecendo qualidade e satisfazendo as exigências dos 
consumidores.

Com a versatilidade de se trabalhar com sistema de 
embalagens pré-formadas ou por meio de bobinas para 
formação do pacote, é possível obter ótimos resultados sem 
prejudicar quem busca um baixo custo operacional para sua 
linha de produto.

Embalagem Stand up Pouch 
e Sachê com 3 soldas

Embalagens pré-formadas

Por meio de um módulo opcional instalado no lugar do desbobinador e do 
mordentes formadores de pacotes, é possível trabalhar com um magazine para 
embalagem com fundo pré-formado, que atende projetos com necessidades 
especiais.

Estrutura robusta

Estrutura reforçada e proteções nas partes mecânicas  
que atendem normas internacionais de segurança e 
facilitam a limpeza e manutenção do equipamento.



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
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 )

SUP-160 90 - 180 100 - 295 450 680 5641 x 1204 x 1656
55 ppm 600 NI/min

5 KVASUP-250c  160 - 250 190 - 320 - 3183 x 1615 x 2047

SUP-300  140 - 300 100 - 300 450 720 7900 x 1440 x 1660 55 ppm 800 NI/min
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Acessórios para diferenciar seu produto

Com a instalação de dispositos na estrutura da SUP, é possível obter configurações de embalagens diferenciadas que agregam valor ao 
produto e melhoram a experiência do usuário no momento do consumo, como por exemplo: bicos e dosadores, etiquetas, sistema de fácil 
abertura ou fechamento, entre outros. Consulte-nos para saber como aplicá-los em seu projeto!

Easy open lateral Alça de transporte Fixadores de 
gôndola

Zíper de fechamento 
(interno ou externo)

Etiqueta promocional
(interna ou externa)

Bicos dosadores Furação para canudo Inserção de sachê ou 
brinde promocional
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Idealizada para ambientes produtivos de alta 
performance, a Ultra Bag tem alta capacidade de 
produção, acondicionando produtos em pó, granulado, 
pastoso ou líquido, em sachês 4 soldas com velocidade 
de até 600 pacotes por minuto.* 

Sua estrutura enclausurada e robusta, com dispositivos 
de segurança que atendem as normas internacionais 
vigentes, contribuem  com a limpeza e a ergonomia 
do ambiente de trabalho, facilitando a operação do 
equipamento.

Pode ser facilmente integrada com encartuchadoras 
para montagem de displays, que facilitem a disposição 
do produto no ponto de venda.

* Depende do produto e do tipo de embalagem.

Processo VFFS (Horizontal Form, Fill and Seal)

Sachê 4 soldas



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 
pacote

( L x C ) 

Dimensões 
máx. do 
pacote

( L x C ) 

Dimensões 
máx. da 
bobina

( D x L ) 

Velocidade
Dimensões da 

máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo máx. 
de energia 

(em 220V )

UltraBag - 2 pistas

35 x 55

 225 x 200

450 x 900

100 ppm

2750 x 1797 x 1800 340 NI/min
12 KVA

UltraBag - 3 pistas 150 x 200 150 ppm

UltraBag - 4 pistas 112 x 200 200 ppm

UltraBag - 5 pistas 90 x 200 250 ppm

UltraBag - 6 pistas 75 x 200 300 ppm

UltraBag - 7 pistas 64 x 200 350 ppm

UltraBag - 8 pistas 56 x 200 400 ppm

UltraBag - 9 pistas 50 x 200 450 ppm

UltraBag - 10 pistas 45 x 200 500 ppm
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Versões

Dimensões 
mín. do 

cartucho
( C x L x A ) 

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

Fechamento Velocidade Empurradores
Dimensões da 

máquina
( C x L x A ) 

Consumo
de ar

Consumo 
máx. de 
energia 
(em 220V )

Voller CAT-06
(Intermitente)

85 x 40 x 25

 300 x 120 x 70

Hotmelt ou 
encaixe

70 ppm

1

Variável por projeto

200 NI/min

18,4 A

Voller CAT-08
(Intermitente)  300 x 160 x 80 50 ppm

Voller CAT-10
(Intermitente) 300 x 220 x 80 45 ppm

Voller CAR-05
(Contínuo) 85 x 25 x 25 250 x 100 x 70 180 oom 12

Voller CAR-08
(Contínuo) 85 x 50 x 25 250 x 160 x 70 120 ppm 10 150 NI/min



Líderes na categoria, os equipamentos da Linha Ultra VS 
possuem como principais diferenciais a flexibilidade e o alto 
desempenho para empacotamento vertical, que acondiciona 
produtos sólidos, pós, pastosos, líquidos ou grãos.

Acionados de maneira ágil e precisa, por meio de 
servomotores, os equipamentos contam com a mais 
avançada tecnologia, integrando-se facilmente a diversos 
tipos de dispositivos de alimentação, acessórios e sistemas 
de fim de linha, oferecendo mais eficiência às linhas de 
produção.

Processo VFFS (Vertical Form, Fill and Seal)



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.

Integração com balança MXCP (Multicabeçote).

Dosagem ou
pesagem

Embalagem
primária

Embalagem
secundária

Embalagem
de transporte

Paletização

Integração com dosador de rosca contínua MXDR.

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 )

Ultra VS 250 50 - 250  50 - 410 450 ou 800 530 2293 x 1314 x 1845 120 ppm 800 NI/min

5 KVAUltra VS 300  50 - 300 50 - 460 450 ou 800 630 2293 x 1314 x 1845 100 ppm 800 NI/min

Ultra VS 400 150 - 400 200 - 570 450 ou 800 850 2293 x 1575 x 2056 70 ppm 800 NI/min
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Integração com diferentes sistemas de dosagem

As máquinas de embalar Masipack oferecem fácil integração com diversos sistemas de 
dosagem ou pesagem de produto, seja ele: líquido, pó, pastoso, granulado ou sólido. 
Trabalhando de forma intuitiva, com fácil configuração, por meio de um IHM desenvolvido 
especialmente para facilitar os usuários na configuração e operação no dia a dia.

Sem abrir mão da tecnologia e da qualidade é possível integrar uma solução completa para 
embalar o produto, protegendo suas especificações durante todo o processo, auxiliando no 
transporte da fábrica ao ponto de venda, de forma segura, automatizada e atendendo às 
principais normas internacionais de fabricação.
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Líderes na categoria, os equipamentos da Linha Ultra VS 
possuem como principais diferenciais a flexibilidade e o alto 
desempenho para empacotamento vertical, que acondiciona 
produtos sólidos, pós, pastosos, líquidos ou grãos.

Como diferencial para plantas que visam a otimização de 
espaço, a linha de equipamentos Ultra VS Twin oferece 
produtividade e segurança, com a vantagem de operar dois 
equipamentos em um espaço físico reduzido, possibilitando 
diferentes configurações de um mesmo produto ou até 
produtos diferentes em cada pista, sem abrir mão da 
velocidade, graças aos comandos individualizados.

Acionados com precisão e agilidade, por meio de servomotores, 
os equipamentos contam com a mais avançada tecnologia, 
integrando-se facilmente a diversos tipos de dispositivos de 
alimentação, acessórios e sistemas de fim de linha, oferecendo 
ainda mais eficiência às linhas de produção.

Processo VFFS (Vertical Form, Fill and Seal)

OPCIONAL: Controle via tablet

Configurações e estatísticas disponíveis no seu 
tablet, graças a conexão wi-fi dedicada, que 
permite ao administrador, um melhor acesso ao 
equipamento, sem a necessidade de interrupção 
da produção.

Proteção ao operador

Desbobinador do filme enclausurado que 
protege o operador, conforme normas de 
segurança vigentes



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.

Integração com balança MXCP (Multicabeçote).

Integração com dosador de rosca contínua MXDR.

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 )

Ultra VS 250 Twin 50 - 250  50 - 410 450 ou 800 530
2296 x 2564 x 18845 240 ppm

(120 cada pista)
1600 NI/min 10 KVA

Ultra VS 300 Twin  50 - 300 50 - 460 450 ou 800 630

Brasil

Rua Miragaia, 13 - Galpão 2 
São Bernardo do Campo - SP 
CEP: 09689-000 
Tel.: +55 11 4178-8099

www.masipack.com

USA

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

www.masipackna.com

Integração com diferentes sistemas de dosagem

As máquinas de embalar Masipack oferecem fácil integração com diversos 
sistemas de dosagem ou pesagem de produto, seja ele: líquido, pó, pastoso, 
granulado ou sólido. 

Sem abrir mão da tecnologia e da qualidade é possível integrar uma solução 
completa para embalar o produto, protegendo suas especificações durante 
todo o processo, auxiliando no transporte da fábrica ao ponto de venda, de 
forma segura, automatizada e atendendo às principais normas internacionais de 
fabricação.
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