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Aumente sua PRODUTIVIDADE EM ATÉ 50%

ENCARTUCHADEIRA AUTOMÁTICA
Automatic Cartoning Machine

ENVASADORA AUTOMÁTICA
Automatic Filling Machine
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A EMPRESA

Missão

Visão

A Systempack do Brasil é especializada no desenvolvimento e fabricação 
de máquinas envasadoras, encartuchadeiras e dosadoras automáticas. 
Com tecnologia moderna, que proporciona alta produtividade e precisão 
a baixo custo operacional, os equipamentos atendem às necessidades 
das indústrias alimentícia, farmacêutica, cosmética e química. Todos 
os componentes que entram em contato com o produto são produzidos 
em aço inoxidável de alta pureza e polimento sanitário.

Além disso, a empresa disponibiliza profissionais para acompanhar 
cada etapa do projeto, analisando o layout e estudando o equipamento 
que melhor se aplica ao produto a ser trabalhado. Ousadia, competência, 
visão de mercado e atendimento diferenciado fazem da Systempack do 
Brasil uma empresa de padrão e qualidade.

Promover o sucesso de nossos clientes através 
de máquinas reconhecidas e de qualidade. 
Oferecer atenção técnica e comercial diferenciada, 
criando valor para os acionistas, colaboradores e 
parceiros. Construir relacionamentos duradouros, 
acima de tudo, agradar ao coração de Deus.

Ser reconhecida nacional e internacionalmente 
como fabricante de máquinas com alta 
performance, excelência e sustentabilidade, 
procurando atingir os maiores índices de 
crescimento e reconhecimento de nossa história. 

Develop our customers’ success through renowned 
machinery and quality. Offer technical assistance 
and differentiated sales support, creating value 
for shareholders, employees and partners. Build 
lasting relationships and above all please God’s 
heart.

Be nationally and internationally recognized as 
a manufacturer of high performance machinery, 
excellence and sustainability. Always looking to 
achieve the best growth rates and recognition of 
our history.

The Systempack do Brasil specializes in the development and 
manufacture of automatic filling, cartoning and dosing machines. 
With modern technology that offers high productivity and precision 
at a low operational cost, the equipment meets the needs of food, 
pharmaceutical, cosmetic and chemical industries. All components that 
come into contact with the product are produced in high purity stainless 
steel with sanitary polishing.

In addition, the company designates professionals to accompany each 
project stage, analyzing the layout and considering which equipment 
best suits the product being evaluated. Boldness, competence, market 
vision and differentiated services make Systempack do Brasil a 
company of high standards and quality.

SP200 ENVASADORA AUTOMÁTICA VERTICAL
Automatic Vertical Filling Machine

Capacidade:
60/70 Ciclos/min conforme o produto 

Capacity:
60/70 cycles/min depending on the product

Pot. instalada:
3,2 KW

Installed power
3,2 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Dosadores 1 | 2 | 3 | 4
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THE COMPANY
A SP200 foi desenvolvida para envasar sachês de vários formatos em embalagens termoseláveis, laminadas, bem 
como tipo papel poli, com 4 soldas. A SP200 pode envasar pós, líquidos, pastosos e peças rígidas. A máquina possui 
5 vias e pode realizar de 1 a 5 sachês ao mesmo tempo. É utilizada nos gêneros alimentício, bebida, farmacêutico 
e químico.

The SP 200 was developed for filling sachets of various sizes in heat-sealable, laminated packaging as well as poly-
paper, with four welds. The SP 200 can pack powders, liquids, pastes and rigid parts. The machine has 5 pathways 
and can make 1 to 5 sachets at the same time. It is used in packaging foods, beverages, pharmaceuticals and 
chemicals.
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SP400 SP400ENVASADORA AUTOMÁTICA VERTICAL AUTOMATIC VERTICAL FILLING MACHINE 

A SP 400 é ideal para envasar sachês de vários formatos em embalagens termoseláveis, laminadas, bem como 
tipo papel poli, com 4 soldas. A SP 400 pode envasar pós, líquidos, pastosos e peças rígidas. A máquina possui 10 
vias e pode realizar de 1 a 10 sachês ao mesmo tempo. Permite dosar simultaneamente dois produtos na mesma 
embalagem dos gêneros alimentício, bebida, farmacêutico e químico.

The SP 400 is ideal for filling sachets of various sizes in heat-sealable, laminated packaging as well as poly-paper, 
with four welds. The SP 400 can pack powders, liquids, pastes and rigid parts. The machine has 10 pathways 
and can make 1 to 10 sachets at the same time. It allows dispensing of two products simultaneously in the same 
packaging of food, beverage, pharmaceutical and chemical.

Dosadores 1 | 2 | 3 | 4
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Capacidade:
60/80 Ciclos/min conforme o produto 

Capacity:
60/80 cycles/min depending on the product

Pot. instalada:
4,8 KW

Installed power
4,8 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
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A SP 400 Contínua é ideal para envasar sachês de vários formatos em embalagens termo-seláveis, laminadas, bem 
como tipo papel poli, com 4 soldas. A SP 400 Contínua pode envasar pós, líquidos, pastosos. A máquina possui 12 
vias e pode realizar de 1 a 12 sachês ao mesmo tempo. Permite dosar simultaneamente dois produtos na mesma 
embalagem dos gêneros alimentício, bebida, farmacêutico, químico e cosmético.

SP 400 Contínua is ideal for filling sachets of various formats in heat-sealable, laminated packaging, as well 
as poly paper, with four welds. SP 400 Contínua can pack powders, liquids and pastes. The machine has 12 
pathways and can make 1 to 12 sachets at the same time. It allows dispensing two products simultaneously in 
the same packaging such as food, beverage, pharmaceutical, chemical and cosmetics.

SP400 Contínua SP400 ContínuaENVASADORA AUTOMÁTICA VERTICAL AUTOMATIC VERTICAL FILLING MACHINE 

Dosadores 1 | 2 | 3 | 4 
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Capacidade:
100/120 Ciclos/min conforme o produto 

Capacity:
100/120 cycles/min depending on the 

product

Pot. instalada:
10 KW

Installed power
10 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
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A SP500 é ideal na produção de embalagens tipo stand-up pouch, pouch e sachês de vários formatos e de 
embalagens flexíveis verticais. A mais avançada tendência de mercado para embalagens flexíveis, apresentando 
o melhor retorno custo benefício.

The SP 500 is ideal to form packaging such as stand-up pouch, pouch and sachets of various formats and vertical 
flexible packaging. The most advanced market trend for flexible packaging featuring the best cost-benefit return. 

SP500 SP500ENVASADORA AUTOMÁTICA HORIZONTAL AUTOMATIC HORIZONTAL FILLING MACHINE 

Dosadores 5 | 6 | 7
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Capacidade:
40/50 Ciclos/min conforme o produto 

Capacity:
40/50 cycles/min depending on the product

Pot. instalada:
5,0 KW

Installed power
5,0 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
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Linha Combo Combo LineENVASADORA, AGRUPADORA E ENCARTUCHADEIRA AUTOMÁTICA AUTOMATIC FILLING, GROUPING AND CARTONING MACHINERY

A Linha Combo é ideal para envasar sachês de vários formatos em embalagens termo-seláveis, laminados, bem 
como tipo papel poli, com 4 soldas.
A Linha Combo pode envasar pós. A máquina possui 5 vias e pode realizar de 1 a 5 sachês ao mesmo tempo.
Envasa, agrupa e encartucha os sachês em caixas display papel cartão.
É utilizada nos gêneros alimentício, farmacêutico, cosmético e químico e outros.

The Combo Line is ideal for filling sachets of various formats in heat-sealable, laminated packaging, as well as 
poly paper, with four welds.
The Combo Line can fill powders. The machine has five pathways and can make from 1 to 5 sachets at the same 
time. Fills, groups and cartons sachets in cardboard display boxes.
It’s used in food, pharmaceutical, cosmetic and chemical products, among others. 

Capacidade:
65/80 Ciclos/min conforme o produto 

Capacity:
65/80 cycles/min depending on the product

Pot. instalada:
19,1 KW

Installed power
19,1 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Dosadores 5 | 6 | 7
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A SPT10 foi desenvolvida para pós, farináceos, granulados, líquidos, pastosos e sólidos em embalagens 
termoseláveis, laminadas, tipo papel poli e polietileno. A SPT10 forma embalagens do tipo envelope com três soldas 
sem transpasse. Aplicação: indústria alimentícia, farmacêutica e química.

SPT10 is designed for powders, flour, granules, liquids, pastes and solids in thermo-sealable, laminated, paper-poly 
and polyethylene packaging. SPT10 forms envelope type packaging with three welds without interlock. Application: 
food, pharmaceutical and chemical industries.

A SPT10 Bag 3 e 5 Soldas foi desenvolvida para formar embalagens de 3, 4 e 5 soldas, com pacote tipo 
almofada, pacote para fundo quadrado ou retangular. Utilizada para o envase de granulados, líquidos, pastosos 
e sólidos em embalagens termoseláveis, laminadas, tipo papel poli e polietileno. Aplicação: indústria alimentícia, 
farmacêutica e química.

SPT10 Bag 3 and 5 Welds was developed to form packing of 3, 4, and 5 welds, for pillow type packages, square 
or rectangular bottom packages. Used for filling granules, liquids, pastes and solids in thermo-sealable, laminated, 
paper-poly and polyethylene packaging. Application: food, pharmaceutical and chemical industries.

SPT10 ENVASADORA AUTOMÁTICA VERTICAL
Automatic vertical filling machine 

Dosadores 5 | 6

SPT10 Bag 3 e 5 Soldas ENVASADORA AUTOMÁTICA VERTICA
Automatic vertical filling machine 

Dosadores 5 | 6 | 7 | 8
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Capacidade:
10 a 90 ciclos p/ minuto

Capacity:
10 to 90 cycles p/minute

Pot. instalada:
4,3 KW

Installed power
4,3 KW

Capacidade:
10 a 90 ciclos p/ minuto

Capacity:
10 to 90 cycles p/minute

Pot. instalada:
8,0 KW

Installed power
8,0 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
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Este equipamento foi desenvolvido para formar embalagens e envasar pós, farináceos, granulados e sólidos e 
outros em embalagens termoseláveis. A Linha News conta com sistema de extração de ar, selagem e dobra e 
aplicação de etiquetas. Aplicações: indústria alimentícia e química.

This equipment was developed to form packaging and to fill powders, flours, granular products and solids and others 
in thermo-sealed packaging  . The News Line has an air extraction, sealing and folding system and applies labels. 
Applications: food and chemical industry.

Linha News FORMADORA E COMPACTADORA AUTOMÁTICA
Automatic forming and compacting machine 

Dosadores 5
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A SPH 50 encartucha produtos em cartucho tipo display vertical. Com fechamento das abas por sistema de hot 
melt (cola quente), que pode ser aplicado em vários tipos de produtos sólidos. A SPH 50 é utilizada para os diversos 
segmentos: alimentício, farmacêutico, químico e outros.

The SPH 50 packages products in case type vertical display-boxes. Closing tabs by a hot melt system (hot glue) 
can be applied on various types of solid products. The SPH 50 is used in various sectors: food, pharmaceutical, 
chemical and others.

ENCARTUCHADEIRA AUTOMÁTICA VERTICAL
Automatic vertical cartoning machineSPH50

Capacidade:
10 a 60 ciclos p/ minuto

Capacity:
10 to 60 cycles p/minute

Pot. instalada:
3,2 KW

Installed power
3,2 KW

Capacidade:
Produção média de 50 caixas por 

minuto, dependendo do produto

Capacity:
Average production of 50 boxes per 

minute depending on product

Pot. instalada:
3,3 KW

Installed power
3,3 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
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Equipamento para encartuchar produtos em cartucho tipo display horizontal. Com fechamento das abas por 
sistema hot melt (cola quente), que pode ser aplicado em vários tipos de produtos sólidos. Esta linha é ideal para 
encartuchar gelatina e pudins.
Equipment for packaging products in case type horizontal display-box. Closing tabs by a hot melt system (hot glue) 
which can be applied in various types of solid products. This line is ideal for packaging gelatin and puddings.

SPH 60 ENCARTUCHADEIRA AUTOMÁTICA HORIZONTAL
Automatic horizontal cartoning machine

A SPH 140 foi desenvolvida para encartuchar produtos em cartucho tipo display horizontal. Linha ideal para 
encartuchar amidos, chás, entre outros. Com fechamento das abas por sistema hot melt (cola quente), que pode 
ser aplicado em vários tipos de produtos sólidos. 
SPH140 has been developed for packaging products in case type horizontal display-box. 
Ideal line for packaging starches, teas and others. With the closing tabs by a hot melt system (hot glue) which can 
be applied in various types of solid products.

SPH 140 ENCARTUCHADEIRA AUTOMÁTICA HORIZONTAL
Automatic horizontal cartoning machine

Capacidade:
10 a 60 ciclos por minuto

Capacity:
10 to 60 cycles p/ minute

Pot. instalada:
8,6 KW

Installed power
8,6 KW

Capacidade:
10 a 60 ciclos por minuto

Capacity:
10 to 60 cycles p/ minute

Pot. instalada:
8,6 KW

Installed power
8,6 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
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O SPDR possui sistema para envase de potes ou latas de maneira automática ou semiautomática com sistema 
dosador de rosca, que é acionado por servomotor ou por outros sistemas de pesagem. O SPDR é utilizado para 
diversos segmentos: alimentício, farmacêutico, químico e outros.

The SPDR has a system for filling jars or cans automatically or semi-automatically, with a screw doser system that is 
driven by a servomotor or by other weighing systems. The SPDR is used for various sectors: food, pharmaceutical, 
chemical and others.

PARA MÁQUINAS COM EMBALAGENS FLEXÍVEIS 
OU EMBALAGENS RÍGIDAS

For machines with flexible or rigid packaging.

Multi-pathway doser for 
semi-liquids and pastes.

Dosador multivias para 
semilíquidos e pastosos.

Vane doser for salt, 
sugar, spices and others.

Dosador de palheta para 
sal, açúcar, temperos e 
outros.

Screw doser, 1 pathway, 
with servomotor drive for 
powders.

Dosador de rosca, 1 
via, com acionamento 
servomotor para pós.

Screw doser, multi-
pathway, driven by 
servomotor, for powders.

Dosador de rosca, 
multivias, acionado por 
servomotor para pós.

Pump doser for 
cosmetics and others.

Dosador de bomba para 
cosméticos e outros.

Cup doser, 1 pathway, 
for granular products.

Multiple head system of 
10, 14 and 18 weighing 
scales.

Dosador de canecas, 
1 via, para produtos 
granulados.

Sistema de múltiplo 
cabeçote de 10, 14 e 18 
balanças de pesagem.

Complementos importantes para produção. Important complements to production.

DOSADORES DOSERSSPDR DOSADOR AUTOMÁTICO DE ROSCA
Automatic screw dosing machine

Pump doser, 2 pathway, 
for semi-liquid and pasty 
products for pump lobe.

Dosador de bomba, 
2 vias, para produtos 
semilíquidos e pastosos 
com bomba de lóbulo.
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Capacidade:

50 litros de produtos. 
Produção média de 50 pacotes 
por minuto (variando de acordo 
com o tipo de pote)

Capacity:

50 liters of products. Average 
production of 50 packages per 
minute (varying according to 
the type of pot)

Pot. instalada:
3,8 KW

Installed power
3,8 KW

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA



www.systempackdobrasil.com

R. Ottokar Doerffel, 1112 | Atiradores | Joinville-SC | CEP 89203-212
Fone: +55 (47) 3454 8888 | CNPJ. 07.831.810/0001-39

systempackdobrasil@systempackdobrasil.com
      www.facebook.com/systempackdobrasil
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