
EquipamEnto  para sólidos

Soluções integrais 
                em equipamento
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temos a mais completa linha para a produção de formas 
farmacêuticas sólidas, a partir de mistura para a produção 
de comprimidos revestidos com mais de 520 equipamentos 
instalados, a melhor opção para resolver de forma eficaz as suas 
necessidades de equipamentos.

todos os nossos equipamentos são fabricados 
de acordo com elevados padrões de 
qualidade e são montados com componentes 
internacionais e reconhecido prestígio a nível 
mundial como a siemens, aBB, Festo, EtC.
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Granulação

misturador de Bins

misturador de Bins

Carga de BinsVia proCEsso sECo - transportE VÁCuo

Via proCEsso sECo - CarGa por GraVidadE

Caixas de lavagem automática

lavagem de bins semi-automática
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GranulaÇÃo / sECaGEm
misturadores de alto cisalhamento
leito fluidizado top spray
leito fluidizado secadores
Extrusoras /esferonizadores de microesferas
turbo moinhos
sistemas single pot de microondas e de vácuo
Compactadores pó
Forno de secagem estático

moaGEm
•	 oscilante
•	 rotação Cônica
•	 lâminas
•	 martelos

mistura
•	 Cone
•	 duplo cone
•	 mistura em V 
•	 multidirecional
•	 Caixa

EnCapsuladoras
•	 Encapsuladoras manuais
•	 Encapsuladoras semi-automático 
•	 Encapsuladoras automáticas produção baixa
•	 Encapsuladoras automáticas de proteção média 
•	 Encapsuladoras automáticas de produção alta
•	 Encapsuladoras automáticas encapsular microesferas 

/ mini comprimidos

ComprEssÃo
•	 Compressoras monopunção
•	 Compressoras rotativas de mesa
•	 Compressoras rotativas de produção baixa  
•	 Compressoras rotativas de produção média 
•	 Compressoras rotativas de produção alta
•	 Compressoras rotativas intercambiável

equIPamento De ProDução De sÓLIDos

sistEmas dE rEVEstimEnto
•	 sistemas automáticos de revestimento de parede perfurada
•	 sistemas automáticos de revestimento não perfuradas
•	 sistemas automáticos de revestimento centrífugos
•	 sistemas automáticos de revestimento contínuos
•	 leito Fluidizado top spray 
•	 leito Fluidizado pulverização tangencial

EnCHimEnto dE pó
•	 Enchimento de pó em frascos
•	 tampadoras

outros
•	 Espanadores
•	 polidores
•	 Vácuo
•	 Elevação e torneiras

conDIcIonaDo e emBaLaGem
•	 acomodadoras de Frascos
•	 sopradoras de Frascos
•	 Contadores de comprimidos / cápsulas 
•	 Enchimento de pó
•	 inserts de algodão
•	 Colocação de sacos de sílica
•	 selagem por indução
•	 tampadora de Frasco 
•	 rótulo de garrafas
•	 Verificadores de peso
•	 Enfaixadoras
•	 Encartuchadoras

Blistadoras
•	 Embalagens blister pVC-alu
•	 Embalagens blister alu-alu
•	 Embalagem blister pVC-alu-alu 

(tropicalizada)

EnCartuCHamEnto
•	 Encartuchamento horizontais dedicadas
•	 Encartuchamento horizontais para frasco
•	 Encartuchamento horizontais para blister 
•	 Encartuchamento em geral
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