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PERFIL DA EMPRESA

Fundada em 1997, SMIPACK S.p.A. é uma empresa do Grupo SMI 
especializada na fabricação e comercialização de:

•  seladoras conjugadas 
•  seladoras em L semi-automáticas e automáticas

•  seladoras automáticas com selagem continua de ciclo intermitente
     e box motion

•  túnel de encolhimento e transportadores
•  embaladoras automáticas flow pack

•  empacotadoras semi-automáticas e automáticas com barra de selagem
•  empacotadoras automáticas com sobreposição de selagem

•  encaixotadoras wrap-around automáticas
•  aplicadores de alças automáticas

Máquinas SMIPACK são adequadas para diversos segmentos de mercado: alimentícios (pães, 
pastelarias, pizzas, frutas e legumes, produtos lácteos, bebidas e alimentos em conserva), não 

alimentícios (indústria de produtos para  gráficas, informática, indústrias mecânicas, lavanderias, 
brinquedos, artigos domésticos e de limpeza, perfumes e produtos farmacêuticos), 

embalagens para terceiros e grupos de supermercado.

Os investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia state-of-
the-art, o uso de componentes de confiabilidade superior, a flexibilidade e o apoio 
técnico são fatores-chave de um produto vencedor, com uma relação custo/benefícios 
importantíssima. Graças a esta política corporativa, SMIPACK possui uma produção anual 

de 4.300 unidades e está entre os líderes mundiais em seu setor.
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SMIPACK EM SÍNTESIS

SMIPACK EM SÍNTESIS

O público-alvo da SMIPACK é extremamente amplo e variado, desde pequenas empresas com 
necessidades de embalagens de baixa produção até empresas multinacionais. Alguns dos 

principais clientes:  Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Ferrero, Ikea, Bimbo, Kimberly Clark e 
Unilever.

MISSÃO

Somos uma organização voltada para o cliente, envolvida na concepção e 
fabricação de uma grande variedade de embalagens para vários setores de 
mercado com a melhor relação custo/benefício. 

Queremos oferecer aos nossos clientes em todo o mundo soluções 
inovadoras capazes de satisfazer plenamente as suas exigências em termos 
de eficiência, confiabilidade, flexibilidade e economia de energia.

funcionários

MÁQUINAS
ENTREGUES ATÉ

MÁQUINAS
ENTREGUES EM

faturamento bruto 
anual em milhões de € 

produção 
exportada

instalações produtivas 
e escritórios (m²)

funcionários
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1997

2000

1999

2001

2003

A HISTÓRIA DE UM SUCESSO INCOMPARÁVEL

HISTÓRIA

AS TRÊS PRIMEIRAS 
SELADORAS EM L DA 

LINHA “S” FORAM SÃO 
DESENVOLVIDAS EM UM 

DEPÓSITO LOCALIZADO 
NO DISTRITO DE 

PREGALLENO, EM SAN 
PELLEGRINO TERME

A LINHA SE 
EXPANDE COM O 
DESENVOLVIMENTO DE 
SELADORAS SL E SE L

SÃO FABRICADAS 
AS PRIMEIRAS 

SELADORAS EM 
L MANUAIS E 

SEMIAUTOMÁTICAS 
FP COM TÚNEL DE 

ENCOLHIMENTO

SMIPACK MUDA SEUS NEGÓCIOS PARA 
UM PRÉDIO MAIOR E MAIS MODERNO 

EM SAN PELLEGRINO TERME. AO 
MESMO TEMPO, É INTRODUZIDA A NOVA 

SÉRIE BP DE EMBALADORAS DE FILME 
ENCOLHÍVEL COM  BARRA DE SELAGEM

A LINHA FP SE 
EXPANDE GRAÇAS 
À INTRODUÇÃO DAS 
SELADORAS EM 
L AUTOMÁTICAS 
FP6000
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2011

2016
2015

2009

2006

HISTÓRIA

SMIPACK APRESENTA AS NOVAS 
SELADORAS COM SELAGEM 
CONTÍNUA E INTERMITENTE 
FP500HS / HSE

A SÉRIE HS DE EMPACOTADORAS 
CONTÍNUAS É INTRODUZIDA COMO 

RESULTADO DE SUA DIVISÃO DA 
SÉRIE FP E SMIPACK APRESENTA 

AS NOVAS EMPACOTADORAS 
CONTÍNUAS HS 500 SERVO

SMIPACK MUDA PARA UMA 
NOVA SEDE TECNOLOGICAMENTE 
AVANÇADA EM SAN GIOVANNI 
BIANCO. AO MESMO TEMPO, A 
SÉRIE BP DE EMBALADORAS DE 
FILME COM BARRA DE SELAGEM É 
INTRODUZIDA

NOVOS MODELOS 
SÃO ADICIONADOS 
À SÉRIE BP E A 
ESTRUTURA DA 
MÁQUINA PASSA DE 
SER MONOBLOCO

O AUMENTO DAS VENDAS 
TORNA NECESSÁRIA A 
TRANSFERÊNCIA DE ALGUNS 
DEPARTAMENTOS DE 
PRODUÇÃO PARA OUTRA 
LOCALIDADE
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2017

2019

2020

2021

A SÉRIE BP DE EMBALADORAS  
COM SEM BARRA DE SELAGEM 
É SUBSTITUÍDA PELA NOVA 
LINHA XP

SMIPACK APRESENTA AS 
NOVAS EMPACOTADORAS 

WPS WRAP-AROUND

SMIPACK ADAPTA SUAS MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS SÉRIES HS, BP, 
XP, WPS E HA ÀS INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS EM CONFORMIDADE 
COM AS PLATAFORMAS DA 

INDÚSTRIA 4.0 E IOT (INTERNET OF 
THINGS)

HISTÓRIA

SMIPACK APRESENTA A NOVA 
SÉRIE FW DE EMBALADORAS 
AUTOMÁTICAS FLOW PACK
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SOLUÇÕES DE EMBALAGEM 
PARA CADA NECESSIDADE

Em todos os setores de negócios, a demanda por soluções de embalagens rápida e 
com baixo custo, simples e rápidas para produtos de pequeno e médio porte vem 
crescendo constantemente. A grande flexibilidade das embaladoras SMIPACK, 
disponíveis nos mais diversos modelos, permite atender às mais diversas 
necessidades do mercado.

Até o momento, existem mais de 80.000 embaladoras SMIPACK instaladas no 
mundo e cerca de 4.300 unidades são vendidas a cada ano. Graças a esses números, 
SMIPACK classifica-se entre os líderes mundiais na indústria e tornou-se, ao longo dos 
anos, um ponto de referência para um aumento crescente do número de empresas 
que operam nos mercados alimentícios e não alimentícios.

» seladoras conjugadas 

» velocidade de até 
15 pacotes / minuto

» seladoras em L semi-
automáticas e automáticas

» velocidade de até 
60 pacotes / minuto

» empacotadoras semi-
automáticas e automáticas
com barra de selagem

» velocidade de até 
25 pacotes / minuto

SÉRIE BP
» empacotadoras automáticas 

com sobreposição de 
selagem

» velocidade de até 
25 pacotes / minuto

SÉRIE XP
» encaixotadoras wrap-

around automáticas

» velocidade de até
25 pacotes / minuto

SÉRIE WPS
» aplicadores de alças

automáticas

» velocidade de até
80 pacotes / minuto

SÉRIE HA

» túnel de encolhimento

» os modelos podem ser 
combinados com máquinas 
FP e HS

SÉRIE SL-S SÉRIE FP
» seladoras automáticas com 

selagem continua

» velocidade de até
120 pacotes / minuto

SÉRIE HS SÉRIE T

» embaladoras automáticas
flow pack

» velocidade de até
200 produtos / minuto

SÉRIE FW
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SÉRIE SL-S
SELADORAS EM L

A série SL de seladoras em L incluem dois modelos e é adequada para quem precisa de soluções 
de embalagem para baixas produções. Portanto, elae representa o “nível de entrada” das 
máquinas de embalagem SMIPACK, enquanto mantém a maioria das características da série S.

A série S de seladoras em L com sistema de selagem e encolhimento em uma única operação 
inclui três modelos e representa o “produto histórico” da SMIPACK, que sãoé principalmente 
utilizada em setores industriais, graças à sua capacidade de atingir velocidades de produção 
bastante elevadas.

SETORES DE MERCADO

Padarias, confeitarias, produtos lácteos, frutas e vegetais, peixes, carnes, ovos, indústrias 
gráficas, papelarias, indústrias de informática, lavanderias, produtos domésticos, brinquedos, 
cosméticos, farmacêutico, eletro-eletrônico, plásticos, madeiras, papeisl, detergentes , indústrias 
mecânicas, lubrificantes, caixas, estantes, logística, terceiros.

ATÉ

15
Pacotes / min
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SÉRIE FP
SELADORAS EM L SEMI-AUTOMÁTICAS 
E AUTOMÁTICAS

As embaladoras semi-automáticas e automáticas “Full Electric” da série FP caracterizam-se 
pela grande relação custo / beneficio qualidade / preço e modularidade. Todos os modelos desta 
gama podem ser fornecidos com ou sem túnel de retracção.

A versão INOX dessas máquinas são ideaisé ideal para atender às necessidades das indústrias 
alimentícias; Possuiem estruturas em aço inoxidável (AISI 304) e sãoé equipadoas com esteiras 
transportadoras em conformidade com as normas FDA, UE e USDA para contato com alimentos.

SETORES DE MERCADO

Padarias, confeitarias, produtos lácteos, frutas e vegetais, peixes, carnes, ovos, indústrias 
gráficas, papelarias, indústrias de informáticas, lavanderias, produtos domésticos, brinquedos, 
cosméticos, farmacêutico, eletro-eletrônico, plásticos, madeiras, papeisl, detergentes , 
indústrias mecânicas, lubrificantes, caixas, estantes, logística, terceiros.

MODELOS
SEMI-AUTOMÁTICOS

ATÉ

25
Pacotes / min

MODELOS                             
AUTOMÁTICOS

ATÉ

60
Pacotes / min

SÉRIE FP
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SÉRIE HS
SELADORAS AUTOMÁTICAS 

CONTINUAS

As empacotadoras automáticas “Full Electric” da série HS, projetadas de acordo com os mais 
avançados conceitos da Indústria 4.0, caracterizam-se por uma ótima relação custo / benefício 
e modularidade. Na verdade, todos os modelos desta gama podem ser fornecidos com ou sem 
túnel de retracção.

A série HS com selagem contínua e ciclo intermitente ou “movimento box motionde caixa” pode 
trabalhar com filme poliolefínico, polietileno, polipropileno ou filmes planos com grupos de filme 
PX.

SETORES DE MERCADO

Padarias, confeitarias, produtos lácteos, frutas e vegetais, peixes, carnes, ovos, indústrias 
gráficas, papelarias, indústrias de informáticas, lavanderias, produtos domésticos, brinquedos, 
cosméticos, farmacêuticos, eletro-eletrônicos, plásticos, madeiras, papeis, detergentes , 
indústrias mecânicas, lubrificantes, caixas, estantes, logística, terceiros.

MODELOS CICLO
INTERMITENTE

ATÉ

100
Pacotes / min

MODELOS
BOX MOTION

ATÉ

120
Pacotes / min
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TÚNEL DE TERMRETRAÇÃO
E TRANSPORTADORES

A série T inclui 4 modelos (dois com possibilidade de serem em aço inoxidável) que 
podem ser combinados com a série FP e 3 modelos que podem ser combinados 
com a série HS. Equipados com seção de aquecimento simples ou dupla 
(dependendo do modelo) e graças à tecnologia de ponta, os túneis T permitem 
realizar os processos de retração de forma homogêneas e precisas.

As diferentes gamas de esteiras transportadoras, que podem ser combinadas 
com os modelos FP ou HS dependendo do modelo, têm diferentes funções: 
podem alimentar os produtos que entram, podem ser instaladas numa posição 
intermediária, alinhar ou empilhar produtos, etc: uma gama completa de esteiras 
transportadoras para cada necessidade de produção.

TÚNELES Y TRANSPORTADORES
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A nova série FW de embaladoras automáticas Flow Pack com bobina superior ou baixa e 
sistema de selagem rotativo, intermitente ou box motion, projetada segundo as plataformas 
tecnológicas da indústria 4.0 e IoT (Internet of things), é a série de máquinas que completam a 
gama SMIPACK. Confecciona uma vasta variedade de produtos que chegam na máquina sejam a 
granel (individual), sejam agrupados (multipacotes); os produtos são embalados em pacotes com 
material flexível simples ou acoplados.

Graças aos três pares de roldanas com abertura pneumática, que executam a operação de tração, 
selagem longitudinal e bobra do filme, e ao conformador dinâmico completo com acessórios, o 
processo de confeccionamento dos novos modelos FW são simples e velozes.

SETORES DE MERCADO

Padarias, confeitarias, produtos lácteos, frutas e vegetais, peixes, carnes, alimentos em conserva, 
indústrias gráficas, papelarias, indústrias de informáticas, produtos domésticos, brinquedos, 
cosméticos, farmacêuticos, eletro-eletrônicos, plásticos, madeiras, papeis, detergentes, 
indústrias mecânicas, logística, terceiros.

ATÉ

120
PRODUTOS / MIN

SÉRIE FW
EMBALADORAS AUTOMÁTICAS FLOW PACK
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SERIE BP
EMPACOTADORAS SEMI-AUTOMATICAS E 
AUTOMÁTICAS COM BARRA DE SELAGEM

A série BP de embaladoras semiautomáticas e automáticas monobloco com barra de selagem 
destacam-se pela sua versatilidade. Dependendo dos modelos, esta gama de máquinas 
de embalagem é particularmente adequada para o embalamento de uma ampla gama de 
produtos pertencentes a diferentes setores do mercado somente em filme ou pads + filme.

Equipadas com alimentação a de 90° ou em linha, sistema multi-push e tecnologia de ponta, 
essas máquinas são perfeitamente e facilmente integradas às linhas de embalagens de filmes 
encolhíveis.

SETORES DE MERCADO

Indústrias de bebidas (leites, águas, refrigerantes, cerveja, vinho, etc.), alimentos em conserva 
(tomates, pícles, molhos, etc.), óleo comestível, grânulos de farinha, açúcar, avicultura (bandejas 
de ovos), indústrias gráficas, papelarias, indústrias de informáticas, produtos domésticos, 
aerosóis, cosméticos, farmacêuticas, eletro-eletrônicos, plásticos, madeiras, papéeis, 
detergentes, indústrias mecânicas, lubrificantes, caixas, estantes, logística, terceiros.

ATÉ

25
PACOTES / MIN

SÉRIE BP
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SERIE XP
EMPACOTADORAS AUTOMÁTICAS COM 

SOBREPOSIÇÃO DE SELAGEM

A série XP de embaladoras automática monobloco wrap-around oferecem muitas vantagens em 
relação a outros sistemas de embalagens, como o uso de uma única bobina de filme em contraste 
com o sistema de barra de selagem.

Esses modelos também são adequados para trabalhar com filmes impressos e permitem aumentar 
significativamente a produtividade de saída. A série XP é particularmente adequada para embalar 
garrafas de vidro e PET, latas, caixas, bandejas, potes, etc. Somente em filme, pad + filme ou bandeja 
+ filme.

SETORES DE MERCADO

Indústrias de bebidas (leite, água, refrigerantes, cerveja, vinho, etc.), alimentos em conserva 
(tomate, pícles, molhos, etc.), óleo comestível, farinhas, açúcar, avicultura (bandejas de ovos), 
indústria gráfica, papelaria, informática, produtos domésticos, aerosóis, cosméticos, farmacêutica, 
eletro-eletrônico, plástico, madeira, papel, detergentes, indústria mecânica, lubrificantes, caixas, 
estantes, logística terceirizada.

ATÉ

25
PACOTES / MIN

SÉRIE XP



16

SERIE WPS
ENCAIXOTADORAS WRAP-AROUND 
AUTOMÁTICAS

As encaixotadoras wrap-around automáticas WPS são adequadas para embalar uma ampla 
gama de produtos em bandeja, caixa aberta, caixa fechada, pronta para exposição e para atender 
aos mais altos padrões de produção e regulamentos de qualidade.

Seu design compacto reduz a necessidade de grandes espaços para instalação e o uso extensivo 
de componentes de alta tecnologia permite atingir altas produções em um curto espaço de 
tempo. As embaladoras de caixas WPS permitem trabalhar três tipos diferentes de papelão: 
micro ondulado, ondulado e kraft.

SETORES DE MERCADO

Indústria de bebidas (leite, água, refrigerantes, cerveja, vinho, etc.), alimentos em conserva 
(tomate, pícles, molhos, etc.), óleo comestível, aerosóis, cosméticos, farmacêutica, detergentes, 
lubrificantes, logística  terceirizada.

ATÉ

25
PACOTES / MIN

SÉRIE WPS
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As máquinas da série HA são aplicadoras automáticas de alças para manuseio em embalagens de 
filme encolhível, caixas de papelão, briks, rolos de papéis ou qualquer tipo de embalagem rígida. 
A série HA pode aplicar diferentes tipos de alças, juntamente com fita adesiva transparente e 
composta por: etiquetas de papelão pré-cortadas, bobinas de fita adesiva pré-manuseadas, 
alças de papel e bobina de polipropileno.

Os modelos disponíveis atualmente são: HA 25, HA 40, HA 60, HA 80, em que o número final 
indica a velocidade máxima da máquina em embalagens por minuto. 

SETORES DE MERCADO

Indústria de bebidas (leite, água, refrigerantes, cerveja, vinho, etc.), alimentos em conserva 
(tomate, pícles, molhos, etc.), óleo comestível, farinhas, açúcar e detergentes.

SERIE HA
APLICADORAS DE ALÇÃS AUTOMÁTICAS

ATÉ

80
PACOTES / MIN

SÉRIE HA



18 SERVIÇOS PÓS-VENDA

SERVIÇOS PÓS-VENDA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A fim de manter altos níveis de eficiência e 
produtividade das máquinas SMIPACK ao 
longo dos anos, uma ampla gama de peças 
de reposição originais ficam disponíveisl. O 
serviço de peças de reposição SMIPACK é 
caracterizado pelas seguintes características:

•  armazém grande de peças sobressalentes 
originais no SMIPACK HQ e estoque de 
peças sobressalentes de emergência em 
estoques escritórios nas de filiais e rede de 
distribuição no exterior

•  entrega rápida em todo o mundo pela 
DHL International, com a qual SMIPACK 
desenvolveu um software dedicado que 
permite acelerar os procedimentos de 
remessa e alfândega

•  rastreamento  em tempo real das remessas 
via web, SMS ou e-mail.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÓS-VENDA

A equipe da SMIPACK está à disposição para 
fornecer aos clientes assistência técnica 
personalizada após a instalação da máquina. 
Os principais fatores do suporte pós-venda da 
SMIPACK são:

•  presença mundial graças a uma rede de 
distribuidores locais

•  técnicos especializados com conhecimentos 
mecânicos, elétricos e eletrônicos

•  suporte técnico no local, fornecido pelo 
pessoal da sede da Itália e pelo pessoal das 
filiais estrangeiras

•  armazém de peças de reposição na sede da 
Itália e nas filiais estrangeiras.
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CURSOS DE FORMAÇÃO

Os cursos de formação técnica organizados pelo Centro de 
Formação SMIPACK são dirigidos a operadores de linha, 
engenheiros de manutenção, gerentes de produção e 
gerentes elétricos, eletrônicos e mecânicos que desejam 
aproveitar todo o potencial oferecido pelas máquinas 
SMIPACK e aumentar sua eficiência operacional. 

Os cursos de formação são realizados por formadores 
especializados que podem transmitir todos os 
conhecimentos necessários para satisfazer plenamente 
as necessidades do operador que vai utilizar máquinas 
SMIPACK. O método de treinamento adotado inclui 
treinamento teórico, e treinamento prático em showroom e 
sala FAT, que permite que os formandos avaliem imediatamente 
a qualidade da informação recebida em sala de aula.

Os cursos propostos pelo Centro de Formação SMIPACK são presenciais 
e on-line e geralmente dirigidos a grupos de, no máximo, 6 pessoas, de 
modo a assegurar a transferência mais eficaz de conhecimentos técnicos e 
realizar avaliações mais precisas dos participantes no final do percurso educativo. 
Os cursos de formação são realizados na sede da SMIPACK em Itália e sua duração 
variam de acordo com as questões abordadas e com o nível de análise em profundidade para 
ser alcançada.
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TECNOLOGIA AVANÇADA, PROTEÇÃO AMBIENTAL
E PRESENÇA MUNDIAL

TECNOLOGIA SMIPACK

Todas as máquinas desenvolvidas pela 
SMIPACK caracterizam-se por soluções de 
ponta que aumentam a facilidade de uso e 
eficiência operacional, bem como economia 
de energia nos sistemas onde são utilizadas. 
Por exemplo, as embaladoras automáticas 
das séries FP e HS estão equipadas com o 
inovador sistema “Full Electric”, com reduzido 
consumo de energia, que dispensa o uso de ar 
comprimido.

Todos os modelos semi-automáticos da linha 
SMIPACK utilizam um sistema de controle 
Flextron® equipado com um painel LCD 
com placa microprocessada de 16 bits, relé 
de estado sólido e uma seção de potência 
modular separada do painel de controle. 

Este sistema permite um controle simples e 
preciso de todas as operações da máquina. As 
embaladoras automáticas são equipadas com 
um sistema Flxmod® de tecnologia avançada 
e painel de operação touch-screen colorido 
de 7 “, que também permite controlar todas 
as funções da máquina com um desempenho 
mais complexo e de alto nível. Além disso, 
todos os modelos automáticos das séries 
FP, HS, BP, XP, WPS e HA são adequadoas 
para trabalhar com aplicativos baseados na 
tecnologia Indústria 4.0.

QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

O desenvolvimento sustentável representa um fator 
valor fundamental da “missão” da SMIPACK, cujo 
objetivo é criar uma relação estreita entre a atividade 
industrial, a qualidade dos produtos, o respeito pelo 
ambiente e a segurança no trabalho. Por este motivo 
a empresa adota:

• um sistema de gestão integrado Qualidade-
Ambiente, em conformidade com UNI EN ISO 

9001:2015 (Sistema Gestão de Qualidade), UNI EN 
ISO 14001:2015 (Sistema Gestão Ambiental) e UNI EN 

ISO 45001:2018 (Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde Ocupacional)

•  Sistema de Gestão de Segurança, em conformidade com 
a norma internacional BS OHSAS 18001: 2007

•  um protocolo de WHP (Workplace Health Promotion), 
adotando todas as medidas necessárias para prevenir acidentes 

e doenças relacionadas ao trabalho, bem como proteger a saúde dos 
funcionários reduzindo os fatores de risco gerais.
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SMI HeadquartersSMI Headquarters

SMI CentroamericanaSMI Centroamericana

SMI do BrasilSMI do Brasil

SMI RussiaSMI Russia

SMI USASMI USA
SMI East EuropeSMI East Europe

SMI Machinery BeijingSMI Machinery Beijing

SMI Machinery IndiaSMI Machinery India
Dubai rep.officeDubai rep.office

SMI Asia ServicesSMI Asia Services

SMI (UK & Ireland)SMI (UK & Ireland)

TECNOLOGIA AVANÇADA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E PRESENÇA MUNDIAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Num contexto econômico caracterizado por uma concorrência cada vez mais forte, a SMIPACK 
tem-se mantido fiel aos princípios e valores de solidariedade social, também dos direitos 
humanos, garantia da regulamentação do trabalho e combate à corrupção. Fazem parte de 
um projeto empresarial em constante evolução, baseado nos 10 princípios do Pacto Global 
das Nações Unidas, universalmente reconhecidos e preservados.

O GRUPO SMI NO MUNDO

Através de uma extensa rede de filiais e escritórios de representação, a SMI consegue garantir uma presença direta nos principais mercados 
internacionais, proporcionando aos clientes suporte técnico e comercial.
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O Grupo SMI é composto pela matriz Smigroup, pelas filiais SMI, SMIPACK, SMIMEC, SMITEC, 
ENOBERG, SMIENERGIA, SMILAB, SARCO RE e por uma rede de filiais no estrangeiro. Com uma 
força de trabalho de 730 pessoas e uma área industrial de 105.755 m² dedicada a escritórios e 
departamentos de produção, em 2022 o Grupo SMI atingiu uma receita de vendas de 143 milhões 
de euros.

A SMI projeta e fabrica uma ampla gama de unidades de engarrafamentos e embaladoras capazes 
de atender às necessidades de produção de até 40.000 garrafas / hora e utilizadas em inúmeros 

setores: alimentos, bebidas, 
limpeza doméstica e produtos 
de higiene pessoal, produtos 
químicos e farmacêuticos.

O valor adicional da linha de 
produtos SMI é a marca “Made 
& designed in Italy”. Na verdade, 
todas as máquinas são produzidas 
na Itália, na cidade de San Giovanni 
Bianco, próximo de Bergamo.

“Nada de grande jamais foi 
alcançado sem entusiasmo”  
Ralph W. Emerson

ENGENHARIA DE PROJETO
Criação de soluções de embalagens 
personalizadas em máquinas 
individuais, sistemas integrados e 
linhas completas de engarrafamento 
e embalagem.

ATUALIZAÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Atendimento constante ao cliente 
por meio de atendimento online ou 
intervenção presencial de técnico 
especializado; fornecimento de 
peças sobressalentes originais 
e atualizações para aumentar a 
eficiência da máquina.

IOT E SOLUÇÕES ECO-AMIGÁVEIS
Implementação de soluções 
inteligentes para economia de 
energia, redução de custos de 
produção e proteção ambiental.

O GRUPO SMI

O GRUPO SMI
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O GRUPO SMI

VISÃO

A SMI visa fortalecer sua posição de player 
global e atender da melhor forma possível as 
necessidades dos clientes, oferecendo soluções 
customizadas fortemente orientadas para a 
inovação.

MISSÃO

A SMI é uma organização voltada para o cliente que, 
graças aos investimentos em recursos humanos, 
atenção particular às necessidades do cliente, 
utilização de tecnologia avançada e ótima relação 
custo / beneficio qualidade-preço, se tornou uma 
das líderes mundiais no setor de máquinas de 
embalagem.

faturamento bruto 
anual em milhões de € 

produção 
exportada

instalações produtivas 
e escritórios (m²)

93% da produção é exportada para 130 países, onde a 
SMI atua por meio de uma ampla rede de filiais, agentes e 
revendedores, oferecendo aos clientes suporte técnico e comercial.

O grupo-alvo da SMI é extremamente amplo e variado, desde engarrafadoras de 
médio porte a corporações multinacionais, como Coca Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, 
Unilever, AB-Inbev e muitos mais.

LINHAS COMPLETAS
DE ENGARRAFAMENTO   

ENTREGUES EM

SOPRADORAS
E SISTEMAS ECOBLOC®   

ENTREGUES EM

EMPACOTADORAS
AUTOMÁTICOS

ENTREGUES EM

PALETIZADORES
ENTREGUES EM

funcionários
Itália

no exterior 
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SMIMEC

Moldes e componentes mecânicos

A SMIMEC é especializada na fabricação de peças estruturais, componentes mecânicos e moldes 
de alumínio, aço, ferro e ferro fundido. Foi fundada em 1999 com o objetivo de atender às 
principais necessidades das empresas do Grupo na produção de peças e componentes mecânicos 
para os departamentos de montagens.

A SMIMEC vem inovando ao longo dos anos para poder realizar diversos 
trabalhos para terceiros e oferecer uma ampla gama de 
componentes de alta qualidade fabricados com máquinas 
de última geração, capazes de atender às exigências 
dos mais estabelecidos e exigentes mercados.

SMILAB

Centro de pesquisa e transferência de tecnologia

SMILAB é um Centro de Pesquisa e Transferência de Tecnologia - CRTT credenciado pelas 
regiões da Lombardia e Veneto e pelo MIUR. Lida com:

•  pesquisa e inovação

•  consultoria corporativa

•  treinamento

O objetivo desta empresa é estreitar a relação entre pesquisas e a indústria através 
da transferência de tecnologias desenvolvidas nos seus próprios laboratórios e da 
implementação de projectos conjuntos.

SMITEC

Automação Industrial

A SMITEC é especializada no desenvolvimento 
e fabricação de dispositivos eletrônicos 
integrados e sistemas de hardware / software 
para automação e controle de máquinas e 
processos industriais.

Os produtos Smitec se destacam por:

•  alto conteúdo tecnológico

•  dimensões reduzidas

•  instalação e uso simplificado

O foco da linha de produtos SMITEC é o 
MotorNet System (MNS)®, um sistema 
de automação baseado em PC para o 
gerenciamento e controle de máquinas 
industriais com eixos independentes.
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ENOBERG

Sistemas de envase

ENOBERG passou a fazer parte do Grupo SMI em 2016 e lida com a produção de 
sistemas de envase volumétrico eletrônico, sistemas de envase de nível de contrapressão 
eletropneumática e sistemas de recirculação de enchimento para atender e satisfazer as 
solicitações dos clientes para velocidades de 1.000 a 36.000 gph.

Essas máquinas são usadas nos seguintes setores de mercado:

•  água

•  refrigerantes

•  sucos

•  cervejas

•  vinho e outras bebidas alcoólicas

•  leite e produtos derivados

•  óleo comestíveis

•  detergentes e produtos farmacêuticos

•  produtos quimicos

•  molhos

SMIENERGIA

Energia de fontes renováveis

A SMIENERGIA trata da gestão de centrais de produção de energia a partir de fontes 
renováveis, dentro das instalações do Grupo SMI; eles incluem:

•  uma usina hidrelétrica com potência instalada de 1 MW

•  fábricas de montagem de coberturas fotovoltáicas com potência instalada de 1,5 MW

•  sistema solar térmico para aquecimento da água utilizada nos serviços da empresa

•  iluminação por meio de lâmpadas LED de baixo consumo

•  sistema de ar condicionado dentro do ambiente de trabalho, proporcionando no verão o 
resfriamento natural através do aproveitamento do ar fresco da usina hidrelétrica e no 
inverno aquecimento graças aos geradores de calor.



SMIPACK S.p.A. 

S. Giovanni Bianco (BG), Italy
Tel.: +39 0345 40400
Fax: +39 0345 40409

SMI S.p.A. Headquarters

S. Giovanni Bianco (BG), ItalyS. Giovanni Bianco (BG), Italy
Tel.: +39 0345 40111
Fax: +39 0345 40209

SMIMEC S.p.A.
S. Giovanni Bianco (BG), Italy
Tel.: +39 0345 40111
Fax: +39 0345 40708

ENOBERG S.r.l.
Telgate (BG), Italy
Tel.: +39 035 845908
Fax: +39 035 4497542

SMITEC S.p.A. 

S. Pellegrino Terme (BG), Italy
Tel.: +39 0345 40800
Fax: +39 0345 40809

SMILAB S.p.A.

S. Pellegrino Terme (BG), Italy
Tel.: +39 0345 40800
Fax: +39 0345 40895

SMI USA Inc.

Atlanta, GA, United States
Tel.: +1 404 7999929
Fax: +1 404 9946414  

SMI Centroamericana S.A. de C.V.

Mexico City, Mexico  Mexico City, Mexico  
Tel.: +52 55 5355 3870 
Fax: +52 55 5354 5384 

SMI do Brasil Ltda. 

São Paulo, Brazil
Tel.: +55 11 36015334 
Fax: +55 11 36937603

SMI (UK & Ireland) Ltd

Manchester, United Kingdom
Tel.: +44 161 277 7840 
Fax: +44 161 277 7842

OOO SMI Russia

Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 495 7206797 
Fax: +7 495 7206797

SMI East Europe S.r.l. 

Timisoara, Romania
Tel.: +40 256 293932 
Fax: +40 256 293932

www.smipack.it

SMI S.p.A. - Dubai Rep. Office

Dubai, UAE
Tel.: +971-4-8063543 
Fax: +971-4-8160010

SMI Machinery Beijing Co.Ltd

Beijing, People’s Republic of ChinaBeijing, People’s Republic of China
Tel.: +86 10 8716 2766 

SMI Asia Services Sdn. Bhd. 

Shaah Alam, Selangor, Malaysia
Tel.: +603 5103 5368 
Fax: +603 5191 3368

SMI Machinery India Pvt. Ltd.

Goregaon Mumbai, India
Tel.: +91 98194 44932




