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Além disto, contamos com o Serviço de Desen-
volvimento e Transferência de Tecnologia.

Cima oferece equipamentos para a indústria de alimentos, do planejamento  até a engenharia, entrega soluções 
altamente confiáveis e eficientes para os diferentes requerimentos de processamento de alimentos.
ao utilizar a larga experiência de Cima e os conhecimentos especializados da indústria, não só é capaz de for-
necer equipamentos para uma máquina de processo específico dentro de uma linha, senão que também pode 
projetar e desenvolver a linha completa de processamento de alimentos de acordo com às especificações e re-
quisitos dos clientes. as linhas Cima de processo estão dirigidas aos setores alimentícios, como: Frutas e Verduras, 
Bebidas, lácteos, Carnes e Embutidos, Confeitaria, panificação, pós, Cereais, etc.

as linhas de processo incluem:

•	 armazenagem – salas Frias
•	 lavagem e Branqueado
•	 Elevadores e sistemas de manejo e transporte
•	 Equipamento para o processo
•	 sistema de ruptura de calor e pré-aquecimento
•	 sistema de evaporação e conservação à vácuo
•	 sistema de pasteurização
•	 refrigeradores
•	 Esterilizadores
•	 Fermentadores

•	 revestimento
•	 Granulado
•	 rotulagem
•	 Envase
•	 de-stoner/Equipamento de extração de polpa/

acabado
•	 Extrator de suco de fruta
•	 descascador, /cortadora em fatias e de-podder
•	 tanques/Caldeiras/liquidificadores
•	 túneis de congelamento iqF

EquipamEntos
a grande variedade de equipamentos fornecidos pela Cima tem 
dado um lugar importante no mercado de equipamentos novos para 
a indústria alimentícia. os preços são altamente competitivos e pos-
sui a representação exclusiva das melhores marcas em nível inter-
nacional, cujos equipamentos de fabricação chinesa com aço inox e 
acabamento de alta qualidade são potencializados e automatizados 
com componentes das mais prestigiadas marcas mundialmente tais 
como: FEsto, siEmEns, etc.

trabalhamos com todas as máquinas referentes aos seguintes processos:

sECaGEm

o spray dryer Cima é o equipamento perfeito para obtenção de um 
produto em pó a partir de um material líquido concentrado, mantendo 
as propriedades físico-químicas dos produtos, em um processo contínuo 
e controlado que concede homogeneidade na produção e uma excelente 
apresentação do produto.



lioFiliZado 

na Cima contamos com este novo sistema, utilizado para a conservação dos 
alimentos mediante o congelamento do produto e a remoção da água por 
sublimação. a tecnologia de vanguarda dos liofilizadores Cima assegura a 
conservação de uma ampla variedade de produtos, como vegetais, frutas, 
café, carnes,  entre outros.   os liofilizadores Cima conservam as proprieda-
des organoléticas e físico-químicas dos produtos tais como: as proteínas e 
vitaminas, sabores, aromas, etc. 
Contamos com assistência técnica qualificada, assim como a expertise para 
apoio na transferência de tecnologia.

mistura

na Cima sabemos que uma das operações mais importantes no processo 
de alimentos e Bebidas é a mistura. Graças a grande experiência que a Cima 
possui na indústria farmacêutica, repassada para a indústria alimentícia ofe-
rece aos produtores a gama mais completa para a mistura de seus produtos, 
sejam estes em pó, líquidos ou semissólidos.

EnVasE

Fornecemos grande variedade de envasadoras para diferentes tipos de en-
vases. os processos de envase que a Cima oferece satisfazem completamen-
te todas as características do produto e resolvem seus diversos requisitos.

tampadoras

a Cima oferece sistemas de tampagem para os diferentes envases existentes 
na atualidade, estes sistemas estão disponíveis para produtos higiênicos ou 
assépticos, e podem realizar todo tipo de envases.

rotulaGEm

a rotulagem é outro passo no processo de produção que a Cima oferece 
para os envases plásticos, metálicos, de papelão e vidro. as possibilidades 
de adornar os envases com etiquetas são infinitas graças às incontáveis 
inovações que se tem feito neste campo.



Contamos com a maquinaria para a linha de processos desde a recepção de matérias-primas até a embalagem 
do produto final, tais como processamento de Frutas e Verduras, lácteos, sorvetes, Confeitaria, panificação, etc.

dentro das opções que oferecemos se encontram:
•	 Homogeneizadores
•	 Emulsificadores
•	 Equipamentos de processo
•	 pasteurizadores
•	 tanques assépticos
•	 Cip’s
•	 secadores
•	 misturadores
•	 dosificadores – Balanças
•	 Envasadoras
•	 Congeladores
•	 túneis de congelamento iqF
•	 Embaladoras
•	 Etiquetadoras
•	 Estampadoras 
•	 Equipamentos para cocção
•	 máquinas de molde 

•	 túneis de resfriamento
•	 laminadoras 
•	 Compressoras
•	 máquinas de revestimento
•	 mesas de temple
•	 mesas de seleção
•	 mesas de lavagem
•	 despolpadoras
•	 Fatiadoras e Cortadoras
•	 descascadoras
•	 desossadoras
•	 Extrusoras
•	 Cortadoras
•	 Granuladoras
•	 aeradores
•	 Esteiras transportadoras

EmBalaGEm

Cima oferece todo tipo de embalagem: individual, por grupos ou caixas 
completas, o que faz que nossos clientes tenham uma diversidade de opções e  
flexibilidade insuperável e rentável. também oferecemos soluções com rótulos  
termo encolhíveis até sistemas Wrap around, acomodado em bandejas e caixas 
plásticas ou  em papelão do tamanho requerido pelo cliente.

SERVIÇOS
Automatização:
podemos automatizar sua linha atual de produção em 100% de seus requerimentos.
Instalação e Capacitação:
nossa ampla experiência nos permite oferecer o serviço de instalação e capacitação para todos os equipamentos 
que adquiram conosco.
Manutenção Preventiva:
Fornecemos os serviços de manutenção de seus equipamentos, mantenha-os em ótimas condições de operação 
com nosso serviço de política anual de manutenção preventiva, um serviço exclusivo para nossos clientes que os 
ajudará a prolongar a vida dos mesmos.
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