
Soluções versáteis 
        para embalagem

Blisters



Vantagens:

Uma blisteira para várias necessidades, com formatos AlU-AlU, AlU-PVC, 
AlU-PVC-AlU.
Fácil operação por meio de telas touchscreen (iHM) intuitivas, de controle amigável, 
equipamentos versáteis, para usos específicos de nossos clientes.
Controles por servomotores, câmaras com reprovação automática de blister 
incompleto, diferentes tipos de alimentadores dependendo da necessidade do cliente.
Assim como os equipamentos periféricos para o correto funcionamento dos 
equipamentos.
Nossos equipamentos são robustos, confiáveis, flexíveis, conforme as normas GMP, 
com componentes de marcas internacionais, e sempre mantendo uma excelente 
relação custo-benefício para fazer crescer seu investimento.

A CiMA industries inc. possui o equipamento adequado para suas 
necessidades de embalagem de blister.
seja uma embalagem direta como cápsulas, comprimidos, doces, etc. 
também contamos com a tecnologia para embalagem de ampolas, 
vials, seringas,etc.

Os benefícios de utilizar um sistema de blister são:

•	 identificação do produto.
•	 transporte simples.
•	 Calendarização.
•	 Proteção do Produto.

Alimentadores Universais

Alimentadores dedicados

Alimentadores por magazine

BAIXA PRODUÇÃO
DPB 80
AlU-PVC 

É um equipamento compacto para pequenos 
lotes ou desenvolvimento de novos produtos.
Aplicável para pílulas, comprimidos, doces etc.
Alimenta, forma, sela por calor, imprime lotes e 
realiza o corte do blister.

Parâmetro especificações  
Capacidade Produtiva (Golpes/min) 20-40

Capacidade Máxima de produção (blsiter/hr) 2400 (blíster 80x57)

Velocidade máxima de material (m/min) 20-100

Pressão de ar (MPa) 0.4-0.6

PVC(mm) (0.15-0.5)x80

PtP Aluminio(mm) 0.02-0.035x 80

Agua resfriamento Agua corriente

Dimensões Gerais (mm) (lXWXH) 1400x460x950



DPP 140

O equipamento DPP 140 projetado para 
pequenas produções, em suas duas versões 
(AlU-AlU e AlU-PVC)  é um equipamento 
compacto, de fácil manejo e fácil manutenção. 
Manobrável por seu pequeno tamanho.

•	 Versão DPP140C : AlU-PVC 
•	 Versão  DPP140s : AlU-AlU
•	 PVC  (0.25 ~ 0.3)x140mm
•	 PtP Al foil ( 0.05 0.17) 140mm
•	 Papel dializante (50 100g/m2)x140mm

CArACterístiCAs:

•	 Motor a passos especial que melhora a força 
e a sincronização do motor.

•	 tela touchscreen para uma operação simples.
•	 Com peças modulares de fácil instalação, 

ajuste e substituição.
•	 Detecção de material PVC e PtP, em caso de 

falha o equipamento realizará um parada 
de emergência.

Parâmetro  especificações  
Capacidade Produtiva (Golpes/min) ≤40

Área máxima de Formação e Profundidade (mm) 110 x 240 x 12

Motor a Passos

Pressão de ar (MPa) 0.4-0.6

PVC (mm) (0.15 - 0.4) x 140

Alumínio (mm) (0.05-0.17) x 140

Ar Comprimido (m3/min) 0.2

Agua de resfriamento (l/h) 60

Dimensões Gerais (mm) (lXWXH) 2,400x 750x 1,700

PRODUÇÃO GRANDE

DPH 190

equipamento de alta velocidade, projeto compacto para comprimidos, cápsulas e objetos pequenos.
realiza as funções de Alimentação de PVC, aquecimento e formação de alvéolo de PVC, alimentação de produto, 
selagem, colocação de número de lote, gravação de linha de corte, corte de blister e saída.

Parâmetro  especificações  
Capacidade Produtiva (Golpes/min) 200

Área máxima de Formação e Profundidade (mm) 178x190x12

Velocidade máxima de material (m/min) 8

Pressão de ar (MPa) 0.6-0.9

PVC (mm) (0.25-0.35)x190

Alumínio (mm) (0.02)x190

Ar Comprimido (m3/min) 15

Agua de resfriamento (l/h) 0.2

Dimensões Gerais (mm) (lXWXH) 3450x1300x2250



gUaDaLaJaRa
lázaro Cárdenas 1254

Parque industrial el Álamo
Guadalajara, Jalisco  CP 44490

tel. +52-33-4777-6000

sHangHaI
Office 301, Builiding 12, lane 2328 Chun sheng

Minhang District C.P. 201100
tel. +86-21-54993845
Fax. +86-21-54992467

shanghai, People´s republic of China.

MÉXICO
Pafnuncio Padilla 26 Piso 3, Despacho 329

Ciudad satélite, Naucalpan de Juárez, 
estado de México. C.P. 53100

tel. +52-55-2455-5901

aRgentIna
Av. Argentina  5676

Cp. 1439  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
república Argentina

tel. +54-11-4601-9150

CHILe
Alcántara 200 piso 6

las Condes
santiago de Chile, Chile

tel. +56-2369-5637

Usa
256 Airport road

Fall river,
MA 02720, UsA

tel. +1 508 456 2714

PanaMÁ
World trade Center. 1er Piso, Área Comercial

Calle 53 Marbella. Apartado 0832-00155 WtC
Panamá, república de Panamá

tel. +507 205 1915
Fax. +507 205 1802

sales@cimaindustries.com

COsta RICa
itskatzú, suite 203, 2do Piso
escazú, san José, Costa rica 

tel. +506-2588-2505 
Fax. +506-2288-2245

BRasIL
Gessy lever,  869

lenheiro, Valinhos 13.272-000
são Paulo, Brasil

tel: +55-19-3295-8362

gUateMaLa
2da Calle D-8-11 zona 16

Col. lourdes Cp. 01016
Ciudad de Guatemala,Guatemala Centro

tel. +502-5966-0585

COLOMBIa
Carrera 36 No. 25A – 34

Bogotá, Colombia
tel : 571 –3379771

PeRÚ
Huancavelica 228, 

segundo piso
santa Patricia la Molina. 

CP 12 lima-Perú.
tel. +52 1221 3377

egIPtO
11emad el Din Calle

egipto
tel. +202-2450-7094/5

VeneZUeLa
Av. Francisco de Miranda,

edificio Centro seguros la Paz,
Ala Oeste, Piso 8, Oficina N81e,

la California Norte.
Caracas, Venezuela C.P. 1060

tel: +58 212-823.2340 


