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Pensamento inovador tem sido o lema de nossa empresa, desde o 

estabelecimento da “inno-tech”. Para nós estagnação significa o mesmo

que retrocesso! Nossas máquinas são a expressão dessa convicção.

Por muitos anos nossas máquinas – Geração REVO – representam nossa oferta para 

alcançar excelência em flexibilidade e em eficiência em tecnologia de envase modular. 

Com anos de experiência e especialização em produtos, nós desenvolvemos e 

produzimos sistemas únicos de tecnologia de ponta, atendendo às necessidades 

específicas de cada cliente. A utilização de materiais e de componentes de alta 

qualidade, bem como o uso de designs avançados são garantia absoluta da alta 

qualidade e da eficácia de todos os nossos produtos.

INOVADOR · EFICIENTE · INTELIGENTE

O NOME DIZ TUDO
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Em 1992 o Sr. Roland Klein juntamente com o Sr. Rijk Prins  
fundaram a inno-tech Verpackungsmaschinen Corporation, a 
qual iniciou suas operações com 10 empregados. A localização 
ideal para a empresa foi encontrada em Holzheim, Pohlheim

A aquisição de uma área industrial ampla foi imprescindível 
para viabilizar, ao longo dos anos, cada evento de ampliação 
das instalações industriais necessárias ao aumento da  
capacidade de produção.

Durante o verão de 1993, um segundo tipo de maquinário,  
o “inno-tech 2500” foi adicionado à gama dos produtos.  
A concepção dessa máquina de empacotamento destina-se  
especificamente à categoria de pequenas embalagens, com  
o objetivo de proporcionar altíssima performance.

Ao longo dos anos vários outros tipos de maquinários foram 
desenvolvidos, resultando numa ampla lista de tipos de maqui-
nários para suprir as necessidades dos clientes. Como resultado 
do conceito de construção em sistema modular, aplicado às  
instalações das linhas de produção, como também dos inova-
dores maxilares horizontais de direcionamento, bem como dos 
microprocessadores de controle, as maquinas de empacotamento 
inno-tech tiveram uma rápida e enorme aceitação no mercado.

A facilidade de operação, a flexibilidade em se poder reconfi-
gurar os parâmetros de trabalho, bem como o baixo custo de 
manutenção do maquinário são características fortes dos  
nossos produtos.

No outono de 1993, foi introduzida a produção própria do 
ombro de formação, o que tem sido uma constante, para que 
sejam atendidas as necessidades individuais de nossos clientes. 

Adicionalmente, com o uso de PC “touch-screen”, as máquinas  
de empacotamento “inno-tech” conquistaram uma posição 
respeitável de participação de mercado. As máquinas da série 
REVO são o resultado da evolução de modelos anteriores. Os 
benefícios de cada modelo de máquina, trabalhando em módulos  
de forma contínua ou intermitente estão contidos nessa série 
REVO, a qual é complementada pela Máquina Selante Horizontal  
HVM, que pode produzir envasamento de sacos de fundo chato, 
com diversificados tipos de fechos e lacres.

A assistência ao cliente também é prioridade constante e faz 
parte de nossa filosofia de trabalho. Por décadas, o atendimento  
ao cliente por 24 horas ao dia, rapidez em disponibilizar peças 
de reposição, assistência técnica eficaz e o suporte pós-venda 
contribuíram para um sucesso brilhante. Mais de 65 empregados 
e mais de 1.500 instalações ao redor do globo são a prova 
desse sucesso!
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A sofisticação e o aumento de rigidez nos padrões e exigências de aprovação 

na manufatura dos produtos inno-tech possibilitaram a criação do conceito inovador 

da geração REVO.

Esse conceito que é estritamente cliente-orientado, possui máxima flexibilidade, 

proporcionando uma extensa lista de soluções ao dispor do cliente, atendendo as 

necessidades mais incomuns.

Alta qualidade de selagem das abas dos pacotes devido 
à utilização de um guia com peso e massa reduzidos, a 
adaptação flexível da altura da construção, como também  
a existência de um sistema de controle inovador, são  
algumas das soluções e vantagens da geração da série REVO. 

A construção modular de máquinas permite uma adaptação 
consistente para quase todos os tipos de requisitos, em baixa  
e em alta performance.

O uso de materiais e de componentes de alta qualidade,  
provenientes de fornecedores de alto nível em excelência  
de qualidade e reputação no mercado, assim como 
maquinário de estrutura robusta e sólida são as garantias  
de obtenção da alta qualidade de nossos produtos.

As máquinas da geração REVO são classificadas conforme a 
seguir:
> REVO Série – para tarefas complicadas
> REVO “Série E” – modelo para pequenas empresas.
> REVO S “Série S” – para altas velocidades

EMBALAGENS TUBULARES
MÁQUINAS PARA MOLDAGEM, ENCHIMENTO E SELAGEM 
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O desenvolvimento da Série REVO teve como objetivo uma 
flexibilidade máxima no que se refere às possíveis versões 
de embalagem. Constantes alterações dos requisitos das Áreas  
de Marketing no que se refere à variação das aparências e 
formatos das embalagens requerem um conceito de maquinário 
que seja flexível, permitindo a produção da maior gama possível 
de tipos e tamanhos de pacotes no menor tempo de produção.

Uma das principais características das Máquinas de 
Empacotamento inno-tech é alta flexibilidade.

Como consequência da redução  
especifica em movimentos de 
massas foram estabelecidos 
novos padrões em termos de 
performance. Ferramentas inova-
doras de soldagem e de selagem, 
também com disponibilidade de 
ultrassom, se necessário, podem 
capacitar o processamento de 
diferentes filmes.

Paralelamente às máquinas da “Série REVO”, as quais trabalham 
em modo intermitente, há também as da Série “REVO S” para 
operações em modo contínuo. Elas são destinadas para usos 
que requerem alta performance porém existe, como opção 
adicional, o modo intermitente.

EMBALAGENS TUBULARES
MÁQUINAS PARA MOLDAGEM, ENCHIMENTO E SELAGEM 
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Pode ser granulado, pó, líquido, pasta ou materiais granulosos. Nós empacotamos!

Embalagem Tipo 
Almofada

Embalagem Tipo 
Almofada com 
Slot para Euro

Embalagem Tipo 
Almofada com 

Perfuração

Embalagem Tipo 
Almofada com 

Cartão de Cabeçalho

Embalagem Tipo 
Almofada com 
Fecho em ZIP

Embalagem 
com Reforço

Embalagem de 
Fundo Chato

Embalagem 
de Fundo Chato 

com Cantos

Embalagem de 
Fundo Chato com 
Bordas Soldadas

Embalagem de  
Fundo Chato com 

Cartão de Cabeçalho

Embalagem de  
Fundo Chato com 

Fecho em ZIP

Embalagens 
Múltiplas

Embalagem de 
Fundo Chato com 
Alça de Transporte

Embalagem de 
Fundo Chato com 
Alça de Transporte 
com 3 Perfurações

Embalagem de 
Fundo Chato com 

Topo Plano

Embalagem 
de Fundo Chato  

com Topo  
Duplo Dobrado

Embalagem de  
Fundo Chato  
com Fecho de  

Grampo

Embalagem 
Tetraedro

Embalagem 
com 4 Lados 

Selados

Embalagem 
Estilo Doy
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 > Para todos os tipos usuais de empacotamentos bem como 
para os tipos especiais;

 > Sistemas de baixa soldagem e selagem;
 > Selagem a quente; sistema permanente de selagem a quente 

ou selagem por impulso; selagem ultrassônica (opcional).
 > Costuras / bordas seladas com segurança em consequência da 

alta pressão das barras de soldagem – barras cruzadas com 
guia e servomotor, largura das aberturas variáveis (opção de 
inserir na configuração do programa), pressão de soldagem e 
de selagem ajustáveis (opção de inserir na configuração do 
programa).

 > Operação gerenciada através de menu pré-estabelecido, confi-
gurado em cores em “touch-screen”, IPC controle, com memo-
ria para 300 diferentes programas (opcionalmente até 1000), 
diferentes níveis para acesso (password/senha protegida), back- 
up das operações transferidas via USB, cartão de memoria ou 
Ethernet interface opcional.

 > Todos os modelos com SIEMENS PLC (Série S7)
 > Rastreamento seguro de filmes, através de controle padronizado 

automático.
 > Limpeza e acesso fácil, sem peças pintadas.
 > Gabinete feito em de aço inox.
 > Baixa manutenção, alta capacidade, tempos de preparação 

reduzidos.
 > Flexibilidade em ajustar alturas em consequência do consistente 

design modular.
 > Substituição rápida do rolo de filme através de estação  

pneumática de aperto e junção (opcional).
 > Transporte de filme a vácuo (opcional).
 > Vácuo / Esvaziamento (opcional).
 > ZIP, rotulador, impressora (opcionais).
 > Selagem de cantos (opcional)
 > À prova de explosão conforme versão ATEX (opcional)
 > Manutenção remota (opcional).

REVO
MULTIFUNCIONAIS

Para tarefas complicadas

REVO

Tipo REVO 2500 REVO 3200 REVO 3800 REVO 4500 REVO 6000 REVO 

Largura da Embalagem 50 – 250 mm 80 – 320 mm 80 – 380 mm 100 – 450 mm 250 – 600 mm

Comprimento da Embalagem 350 mm 500 mm 550 mm 600 mm ≥ 800 mm

Tipos de Embalagem Todos os tipos de formatos comercialmente disponíveis – Formatos Especiais sob solicitação

Filmes Comerciais mono e multicamadas, polietileno

Máxima Performance 100 ciclos/min 100 ciclos/min 90 ciclos/min 60 ciclos/min 30 ciclos/min

Conexão Elétrica 230/400 V – 50 Hz, 3 fases N/PE

Conexão Pneumática 6 bar constante, livre de óleo e condensado

Construção Inclinada � � � � �
Design Higiênico / V2A / Alu �/�/� �/�/� �/�/� �/�/� �/�/�
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 > Para todos os tipos usuais de empacotamentos bem como 
para os tipos especiais;

 > Sistemas de baixa soldagem e selagem;
 > Selagem a quente; sistema permanente de selagem a quente 

ou selagem por impulso; selagem ultrassônica (opcional).
 > Costuras / bordas seladas com segurança em consequência da 

alta pressão das barras de soldagem – barras cruzadas com 
guia e servomotor, largura das aberturas variáveis (opção de 
inserir na configuração do programa), pressão de soldagem e 
de selagem ajustáveis (opção de inserir na configuração do 
programa).

 > Operação gerenciada através de menu pré-estabelecido,  
configurado em cores em “touch-screen”, IPC controle, com 
memoria para 300 diferentes programas (opcionalmente até 
1000), diferentes níveis para acesso (password/senha protegida), 
back-up das operações transferidas via USB, cartão de memoria 
ou Ethernet interface opcional.

 > Todos os modelos com SIEMENS PLC (Série S7)
 > Rastreamento seguro de filmes, através de controle padronizado 

automático.
 > Limpeza e acesso fácil, sem peças pintadas.
 > Gabinete feito em de aço inox.
 > Baixa manutenção, alta capacidade, tempos de preparação 

reduzidos.
 > Flexibilidade em ajustar alturas em consequência do consistente 

design modular.
 > Substituição rápida do rolo de filme através de estação  

pneumática de aperto e junção (opcional).
 > Transporte de filme a vácuo (opcional).
 > Vácuo / Esvaziamento (opcional).
 > ZIP, rotulador, impressora (opcionais).
 > Vedação de bordas (opcional).
 > Manutenção remota (opcional).

REVO S
CONTÍNUA ALTA VELOCIDADE

Para altíssima performance até 250 ciclos/minuto

REVO S

Tipo REVO S 2500 REVO S 3200 REVO S 3800 REVO S 4500 REVO S 

Largura da Embalagem 50 – 250 mm 80 – 320 mm 80 – 380 mm 100 – 450 mm

Comprimento da Embalagem 350 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Tipos de Embalagem Todos os tipos de formatos comercialmente disponíveis – Formatos Especiais sob solicitação

Filmes Comerciais mono e multicamadas, polietileno

Máxima Performance 250 ciclos/min 200 ciclos/min 180 ciclos/min 90 ciclos/min

Conexão Elétrica 230/400 V – 50 Hz, 3 fases N/PE

Conexão Pneumática 6 bar constante, livre de óleo e condensado

Design Higiênico / V2A / Alu �/�/� �/�/� �/�/� �/�/�
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Uma instalação de linha produtiva, combinando a máquina 
HVM de selagem para pacotes horizontais, integrada com a 
máquina REVO para moldagem de pacotes, garantirá ao usuário 
o máximo potencial em diversificar e ampliar sua gama de 
ofertas de tipos de pacotes. A Área de Produção responsável 
pelo processo de empacotamento dos produtos estará sempre 
apta a atender as solicitações mais diversificadas e personali-
zadas de Vendas e Marketing, podendo sua empresa atingir o 
mais alto padrão de satisfação do cliente. 

Os pacotes podem ser envasados quer seja utilizando-se o 
próprio tubo de moldagem de pacotes ou num outro ponto 
da linha, posteriormente, diretamente na linha de selamento/
fechamento HVM. Portanto a máquina poder ser facilmente 
adaptada à maioria dos diferentes produtos. Produtos em pó 
podem ser embalados quase livres de poeiras, enquanto que 
produtos frágeis, após sua pesagem, podem ser cuidadosa-
mente passados direto para enchimento em sacos tubulares, 
pré-fabricados e então disponibilizados. A quantidade e a 
variação de tipos de módulos funcionais estão diretamente 
correlacionados às necessidades específicas de cada cliente. 

Basicamente a máquina HVM é constituída de um módulo 
de vibração e de um módulo para o fechamento do topo do 
pacote. Módulos adicionais estão disponíveis para a cabeça 
de dobragem de 90°, cabeça dobrável de 270°, rotulagem  
do lado de trás, selagem à quente e barras de fechamento 
(com grampos plásticos ou metálicos) e vários outros módulos 
para dosagem e para enchimento. O guia servomotor permite 
“set-ups” muito reduzidos. Os parâmetros de controle cor-
respondentes são memorizados no PC com 300 programas 
(opção de no máximo até 1.000) e podem ser acessados via 
“touch-screen” na máquina HVM.

HVM
MÁQUINA DE SELAGEM DE EMBALAGEM – HORIZONTAL

Complemento ideal

HVM

Embalagem de 
Fundo Chato

Embalagem de 
Fundo Chato com 

Cantos

Embalagem de 
Fundo Chato com 
Bordas Soldadas

Embalagem de Fundo 
Chato com Cartão de 

Cabeçalho

Embalagem de 
Fundo Chato com 

Fecho em ZIP

Embalagem de Fundo 
Chato com Alça de 

Transporte

Embalagem de Fundo 
Chato com Alça 

de Transporte com 
3 Perfurações

Embalagem de Fundo 
Chato com Topo 

Plano Duplo 

Embalagem de Fundo 
Chato com Fecho 

de Grampo

Tipo REVO HVM para fechamento de embalagem

Largura da embalagem 40 – 200 mm

Profundidade da embalagem max. 100 mm

Altura da Embalagem
(em posição vertical) min./max.

90 – 320 mm

Performance
(em batida simples ou dupla)

60 / 120 ciclos / min

Filmes
Selagem à quente,  
filmes compósitos
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SISTEMAS DE DOSAGEM
VOLUMÉTRICO E GRAVIMÉTRICO

Perfeitamente compatíveis com a máquina e a tarefa!

Além de máquinas de embalagem de alta performance, 
fornecemos também acessórios adicionais, tais como  
sistemas de dosagem volumétrica.  

As sondas de alimentação “inno-tech” são usadas para  
uma dosagem precisa de uma grande variedade de pós e 
de granulados finos. O guia servomotor combinado à ação 
paralela de uma unidade de agitação na tremonha garantem 
a precisão máxima de peso. O funil de medição constituído 
de duas partes permite uma limpeza rápida e fácil pelo acesso 
rápido às superfícies interiores. Dependendo da máquina de 
envasamento e empacotamento, a sonda de envasamento 
disponibiliza um controle “autárquico SPS”, com um visor  
em separado ou já integrado ao comando da máquina de 
empacotamento. 

Nossa gama de acessórios também inclui copos para  
sistema de dosagem volumétrica, sondas tubulares de 
dosagem horizontal e correia de alimentação. 

Dosador de Rosca Sem Fim com 
Sistema de Pesagem Dosador Volumétrico 

Dosador de  
Rosca Sem Fim
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Desde a etapa de desenvolvimento – design, soluções de 
engenharia e software, – até a construção do maquinário, bem 
como a prestação da assistência técnica, dispomos de uma 
equipe de profissionais altamente especializados e motivados,  
trabalhando em cada etapa. Esses mesmos profissionais per-
manecem ao dispor dos clientes, para atendimento e assis-
tência técnica. Consequentemente estamos aptos a conceber 
qualquer tipo de linha de embalagem que se faça necessária, 
desde a definição do projeto até a sua concretização, quer 
seja pela combinação tecnicamente acertada de módulos, ou 
também acompanhadas por desenvolvimentos específicos. 

Componentes do sistema 
 > Formato / transporte do filme; 
 > Formatos de todos os tipos , também para máquinas de 

outros fabricantes;
 > Funis de formato, também em versões especiais; 
 > Aplicador Zip; 
 > Aplicador de válvula; 
 > Sistemas de rotulagem e de impressão;
 > Tubos de bombeamento e fechamento / selagem

 > Facas de corte, cartuchos de aquecimento, tiras de teflon 
e todas as peças de reposição que devem ser substituídas 
por desgaste.

 > Sistemas Evacuados;
 > Cartão com cabeçalho com tecnologia ultrassônica 
 > Limpeza local CIP das superfícies internas possível, sem 

desmontar o equipamento.
 > Envasamento de Baldes
 > Manutenção remota; 
 > Transportador em sistema de correias 
 > Sistema de barras para soldagem/selagem 
 > Rosca Dosadora Vertical.

Especialização e Serviço
 > Planejamento e engenharia
 > Construção em 2D e em 3D
 > Desenvolvimento do Software
 > Conexão ao computador “host”
 > Soluções para objetivos específicos
 > Construção em versões ATEX.

INSTALAÇÕES COMPLETAS 
DE UMA ÚNICA PROCEDÊNCIA

Produção Própria
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CONSTRUÇÃO ESPECIAL DE MÁQUINAS
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE

Tudo o que for tecnicamente possível poderá ser concretizado 
para o cliente! Cada novo projeto conta com uma equipe 
capacitada, experiente e de alto conhecimento técnico. 
Adicionalmente aplicamos toda a experiência anteriormente 
adquirida em outros projetos para tornar as próximas 
soluções ainda mais inovadoras. 

Máquinas a Vácuo 
 > Construção intermitente
 > Performance sem vácuo dependendo do tamanho 

da máquina: de 50 a 100 ciclos.
 > Performance com vácuo dependendo do tamanho 

da máquina – pressão residual: de 50 a 100 ciclos;
 > Vácuo até 200 mbar
 > Todos os tipos usuais de pacotes.

Enchimento de líquidos dentro de um pacote de formato tubular
 > Contínuo ou intermitente; 
 > 150 ciclos possíveis (simples / duplo / triplo);
 > Embalagem de tamanho em até 600 mm, dependendo 

do tipo de máquina;
 > Bomba com tubo com fechamento em versões especiais;

 > Limpeza local CIP da área interna possível sem desmontar o 
equipamento.

 > Enchimento / envasamento a quente ou frio.

Máquinas de alta velocidade
 > Modo de funcionamento contínuo 
 > Possibilidade de até 500 pacotes por minuto; 
 > Enchimento simples ou também em dupla versão de tubo;
 > Largura da embalagem: 30 – 320 mm, dependendo do tipo  

de máquina
 > Comprimento da embalagem até 500 mm

Design simples e versátil
 > Construção especial de tubo arredondado
 > Tubo arredondado completamente em V2A – aço inoxidável 

(V4A opcional) 
 > IP 65 construção das peças de fixação 
 > Lavagem interna 
 > Largura de embalagem até 600 mm, dependendo do tipo de 

máquina
 > Comprimentos da embalagem até 800 mm 

Máquina de Cartão com Cabeçalho, provida com dispositivo de 
sonda de enchimento, simples ou dupla. 
 > Construção intermitente 
 > Performance online com cartão de cabeçalho cerca de 50 – 100 

ciclos 
 > Performance sem cartões de cabeçalho cerca de 80 – 100 

ciclos individuais ou até 160 ciclos duplos. 
 > Largura da embalagem: 30 – 320 mm; Comprimento da emba-

lagem: até 500 mm 
 > Todos os tipos usuais de embalagens

As possibilidades são imensas!

Envasadora para Baldes em Geral

Máquina de Cartão 
com Cabeçalho 
REVO



Garantimos assistência técnica no local – com nossos técnicos 
ou com técnicos locais, sob contratação – o que assegura aos 
nossos clientes uma constante operacionalização das máquinas. 
Seja através de telefonema ou em modo de contrato, você 
pode contar conosco!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
GLOBAL

Verpackungsmaschinen GmbH
Alter Langgönser Weg 6
35415 Pohlheim-Holzheim
Alemanha
Tel.: +49(0)6004 9110-0
Fax: +49(0)6004 9110-90
info@innotech-gmbh.com

www.innotech-gmbh.com

Assistência Técnica no Cliente dentro de 24 horas em toda a Europa e no menor 
tempo possível para outros países.

 > Suporte técnico por telefone 24 h;
 > Manutenção remota;
 > Assistência Técnica no Local a partir de um telefonema 

(Europa entre 12 – 24 h e para outros países dentro do 
menor tempo possível)

 > Entrega de peças de reposição e assistência técnica  
(Europa entre 12 – 24 h e para outros países dentro  
do menor tempo possível).


