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Soluções em
Linhas de Envase

Escolha o Líder!



Envasadora Linear

Envasadora por Célula de Carga

Velocidades de até 5.000 frascos / hora

- Em material plástico para produtos corrosivos;
- Em aço inoxidável para alimentos e bebidas;
- Sistema volumétrico: para envase de produtos viscosos;
- Sistema gravimétrico: para envase de produtos menos viscosos; 
- Bomba pneumática para elevação do produto;
- Tanque pulmão superior de 200 litros;
- Sistema alinhador de frascos e gargalos;
- Bicos de envase de fácil manutenção e limpeza;
- Proteções, sensores de segurança e sinalizações para operação 

segura;
- Valor Narita: Alta performance, baixo custo, fácil operação e 

manutenção simples.

Consumo : 220V / 380V
Pneumática : 6bar, 10pcm
Peso: 160 Kg

2, 4 ou 6 bicos de envase.

- Em material plástico para produtos corrosivos;
- Em aço inoxidável para alimentos e bebidas;
- Envase por célula de carga;
- Programação de peso através de IHM;
- Sistema duplo de prodeção: sem frasco não liga;
- Sistema de telas anti espuma;
- Esteira transportadora e tampadora opcional;
- Valor Narita: Alta performance, baixo custo, fácil operação e 

manutenção simples.

Consumo : 220V, 3A 
Pneumática : 6bar, 2pcm
Peso: 70 - 90 - 115 Kg

Alinhador de FrascosPainél Touch ScreenBico de Envase
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Armadora e Encaixotadora

Tampadoras

Velocidade máxima de 800 à 1.500 caixas / hora

- Estrutura em aço inoxidável;
- Ajuste rápido para diferentes tipos de frascos e caixas;
- Sistema de fechamento com fita adesiva ou hot melt;
- Pulmão para caixas armadas;
- Esteira elevatória na saída da encaixotadora;
- Proteções, sensores de segurança e sinalizações para 

operação segura;
- Valor Narita: Alta performance, baixo custo, fácil operação e 

manutenção simples.

Armadora:
Consumo: 220V, 6A 
Pneumática: 6bar, 30pcm

Encaixotadora:
Consumo: 220V, 8A 
Pneumática: 6bar, 18pcm

- Tampadora Rotativa
- Tampadora Linear
- Tampador Operculador
- Tampadora Tangencial
- Tampadora de Balde
- Tampadora Manual Elétrica

Para mais detalhes técnicos sobre os 
modelos acima entre em contato e solicite 
a visita de um de nossos consultores.

Tampadora Rotativa Tampadora Operculador

Tampadora de Balde

Encaixotadora

Armadora de Caixas



Há mais de 20 anos a Narita se destaca no 
mercado de máquinas para os segmentos de 
envase e embalagens.

A Narita é a empresa que mais vende rotuladoras 
na América Latina.

Com um moderno parque industrial, instalações 
sofisticadas e investimentos em tecnologia e 
pesquisa, a Narita disponibiliza para o mercado 
equipamentos de alta performance, baixo custo, 
fácil operação e manutenção simples.*

A Narita possui um departamento de Assistência 
Técnica para atender seus clientes de forma 
diferenciada, com uma equipe de técnicos 
qualificados para a instalação de máquinas, visitas 
técnicas, e vendas de peças de reposição à pronta 
entrega.

Ao longo destes mais de 20 anos, os clientes da 
Narita sempre puderam contar com o seu apoio, 
criando a confiança que hoje existe na marca Narita.

* Valor Narita

A Empresa Narita

As aquisições de linhas de envase da Narita se mostraram uma ótima escolha para nós.
Joel Krauss Castro - Depto. Engenharia - Bombril

A Narita estendeu os limites de uma compra e venda, mostrando com eficiência que, 
além de adquirirmos uma rotuladora adequada às nossas necessidades, podemos contar 
com a empresa!

Emerson Vontobel - Presidente CVI - Coca-Cola

Depoimentos

Fone: 55 (11) 4352-3855 
R. Primeiro de Maio, 55 • Vl. Vitória • S. B. do Campo • SP




