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Smi do Brasi l  company prof i le

SMI S.p.A. projeta, produz e comercializa uma gama completa de 

máquinas para embalagens secundárias de produtos alimentícios 

e bebidas com velocidades que variam de  10 ppm a 360 ppm:

• Embaladoras sem barra soldante;

• Encaixotadoras com sistema de envolvimento continuo wrap around;

• Multi-embaladoras  com cinta de cartão envolvente;

• Embaladoras com bandeja, para a confecção de produtos 

somente com bandejas  de  cartão;

• Máquinas combinadas que integram em uma única unidade as 

funções de uma embaladora com cartão e de uma embaladora 

com filme.

Smiform, uma das divisões da SMI é um dos principais 

construtores mundiais de estiro-sopradoras rotativas e construtores mundiais de estiro-sopradoras rotativas e 

moldes para a produção  de garrafas em PET/moldes para a produção  de garrafas em PET/

PEN/PP. Atualmente se produz:

• a série SR com modelos de 4 a • a série SR com modelos de 4 a 

20 cavidades com uma capacidade 20 cavidades com uma capacidade 

produtiva de 2.400 a 36.000 gph;

• a série SR HC com modelos de 4 a 6 cavidades, especificamente 

projetada para a produção de garrafas de 4 a 10 litros e velocidades 

de 800 a 1.100 garrafas/hora por cavidade.

Além desta, existe a divisão Smiline, que produz diversos tipos 

de esteiras transportadoras e se ocupa do estudo, projeto e 

instalação de linhas completas de envase e embalagem.

A nova divisão Smipal se ocupa da produção de paletizadores 

automáticos para operações de até 500 camadas / hora.

Todas as máquinas SMI utilizam um avançado sistema de 

automação e controle MotorNet System®, o qual  otimiza o 

funcionamento e o rendimento do equipamento.
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construtores mundiais de estiro-sopradoras rotativas e construtores mundiais de estiro-sopradoras rotativas e 

moldes para a produção  de garrafas em PET/

• a série SR com modelos de 4 a 

20 cavidades com uma capacidade 

A SMI do Brasil Ltda, situada em Osasco - SP,  é  a filial do  Grupo 

SMI constituída em 1998 com objetivo de responder prontamente 

e eficazmente as maiores exigências dos  numerosos clientes 

brasileiros. 

SMI, empresa matriz do Grupo, é um dos líderes mundiais na 

fabricação de sopradoras rotativas para produção de garrafas 

plásticas, máquinas de altas velocidades para embalagem de produtos 

alimentícios/bebidas, esteiras transportadoras e sistemas automáticos 

de paletização.

SMIPACK, outra empresa do Grupo, se posiciona entre os primeiros 

construtores internacionais de seladoras em “L” conjugadas, 

empacotadoras com barra de solda e aplicadora de alças.

A “satisfação do cliente” sempre foi um dos pontos básicos nas 

escolhas operacionais do Grupo SMI ; por isso a determinação de 

estar presente nos principais mercados internacionais, através de filiais 

constituídas para este fim. 



www.smigroup.it

Para atender a crescente 

demanda de vendas, a SMI 

do Brasil criou um serviço de 

assistência técnica pós-vendas, 

formado por técnicos altamente 

especializados garantindo 

assim:

• diminuição do tempo de atendimento  e  manutenção  

das máquinas  das linhas;

• custos  de manutenção mais competitivos do 

mercado;

• um efi ciente serviço de suporte ao 

cliente, que interage diretamente com 

a matriz;

• imediata disponibilidade 

de peças  de reposição 

localizada num amplo 

depósito da filial, 

gerênciado com moderno 

sistema de informatizado.

A combinação entre a alta  tecnologia das máquinas proposta pelo Grupo SMI e o suporte técnico 

comercial fornecido pela SMI do Brasil foi uma ponto essencial para a conquistar a confiança e apreciação 

das maiores indústrias de produtos alimentícios e de bebidas: Coca-Cola, Schincariol, Parmalat, Ambev, 

Kraft Foods,....Tal confiança é demonstrada pelo número de unidades instaladas nos estabelecimentos 

destas grandes empresas  que através de anos continuam escolher SMI para a renovação e ampliação 

de suas instalações produtivas.

Lista referência

SMIPACK S.p.A. projeta, produz e comercializa uma ampla 

gama de máquinas de embalagens  de baixa velocidade:

• seladoras angulares conjugadas;

• seladoras angulares manuais, semi-automáticas e 

automáticas com túnel de termoretração;

• embaladoras semi-automáticas e automáticas com barra 

soldante para baixa velocidade;

• aplicadoras de alças  automáticas.

As máquinas SMIPACK são utilizadas 

para a confeção de muitos produtos 

nos mais variados setores do 

mercado; a flexibilidade operativa 

e as inovadas soluções costrutivas 

empregadas permitem a produção 

em série de uma ampla variedade de 
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As máquinas SMIPACK são utilizadas 

para a confeção de muitos produtos 

e as inovadas soluções costrutivas 

empregadas permitem a produção 

em série de uma ampla variedade de 

produtos, podendo assim serem armazenados e estarem 

disponíveis para a 

entrega imediata. 

A filial da SMI do Brasil situa-se em 

uma moderna construção no Parque 

Industrial Anhanguera, um grande pólo 

industrial da região metropolitana de 

São Paulo, próxima de uma grande 

artéria de comunicação : a Rodovia 

Anhanguera.  

Constituída de profissionais altamente 

especializados, fornece serviços de 

elevada qualidade nas seguintes atividades:

• promoções comerciais dos produtos SMI e SMIPACK, oferecendo 

ao cliente a solução mais apropriada aos objetivos de eficiência 

operacional desejada e consequente venda;

• assistência técnica pós-venda  para a instalação e  manutenção da 

linha, executada por técnicos treinados em nossa matriz;

• fornecimento de peças de reposição, com a otimização de tempo de 

entrega e redução das despesas de transporte. 

A competência, o profi ssionalismo e a disposição da equipe comercial e 

técnica da SMI do Brasil são os fatores chave que permitem que sejam 

alcançados  ótimos resultados de vendas do Grupo SMI no Brasil.
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SMI do Brasil Ltda
Av. Dr. M. Lindemberg Monteiro, 185 - Bl. II - Galpão 14, 
Parque Ind. Anhanguera - 06278-010 - Osasco SP - Brasil 
Tel.: +55 11 360 15 334 - Fax: +55 11 369 37 603 
sales.br@smigroup.net

SMI S.p.A. - Sede Central
Via Piazzalunga, 30
24015-IT San Giovanni Bianco (BG)
Tel.: +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209
info@smigroup.it
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