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Possuímos equipamentos 
variados e inovadores 
como: posicionadores 
de frascos, enchedoras, 
lavadores de frascos por 
ar-limpo ou ionizado, 
tampadoras, linhas 
automáticas, semi-
automáticas, cíclicas, 
lineares ou rotativas 
e também mantemos 
parceria com as 
melhores empresas 
fabricantes de máquinas 
rotuladoras, enchedoras 
de bisnagas, contadoras, 
aplicadores de sleeve, 
encartuchadoras e final 
de linha. 

Assistência técnica local, 
certificações e estrutura 
para atender demandas 
de pequenas e grandes 
empresas.

ENCHEDORA/ TAMPADORA ROTATIVA POR PESO ELETRÔNICO



Bottle Positioner
Posicionador de frascos / Posicionador de botellas

Blower
Sopradora / Golpe

Filler
Enchedora / Relleno

Capper
Tampadora / Taponadora

Soluções na medida exata Opcionais

Posicionadores
Lavadoras/Sopradoras
Enchedoras 
Tampadoras
Rotuladoras

Final de Linha
Enchedoras de Bisnagas
Encartuchadoras
Aplicadoras de Sleeve
Contadoras de Comprimidos

A PROMÁQUINA é especialista em oferecer para a sua embalagem e produto a 
solução completa de envase, de acordo com a sua necessidade! Empresa brasileira, 
fabricante de máquinas e soluções completas para envase e fechamento de 
embalagens. 

Desde 1988 a PROMÁQUINA investe em alta tecnologia e oferece aos seus clientes 
o máximo de proteção, flexibilidade e segurança completa em suas linhas de 
envase. 

Precisão e produtividade é Promáquina

Sistemas CIP/SIP completos - Sistema de aplicação de gases - Rinser Soprador/Lavador 
- Estrutura Anti-Corrosão  - Sistema de alimentação do produto por bomba ou tanque 
pressurizado - Bico mergulhador servomotorizado - Sistema de rejeito de frascos - Sistema 
de tampa Posicionada  - Fornecimento de protocolo IQ/OQ - Atendem requerimentos GMP - 
Atendem NR12

Mantém como característica principal, o gerenciamento profissional em executar 
projetos TURN-KEY, e tem como alvo  a paixão em atender bem e manter 
uma parceria de confiança junto aos seus clientes, o que tem proporcionado a 
PROMÁQUINA o mérito de estar presente nas principais industrias dos segmentos:  
Farmacêutico, Cosmético, Químico, Alimentício e Bebidas.


