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SUPER CHIK

Gracias a una experiencia de 50 años, somos referencia mundial 
en el diseño y fabricación de equipos y sistemas de packaging de 
alta tecnología.
 
50 años evolucionando, innovando, perfeccionando nuestra tecnología 
y nuestros servicios. Una amplia red a su servicio para ofrecerle  
soluciones en todo el mundo, y para satisfacer plenamente a 
quienes depositan su confianza en nosotros.
 
Para más información, consulte nuestra web:

www.ulmapackaging.com
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SSD (Poliolefina)
PE (Polietileno)
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Velocidad (paque./min.) Producción

Bobina de Film

(S= Estándar; O= Opcional; No posible=NO) (*) Longitudes seleccionadas con selector.

Peso aproximado

Consumo neumático

Potencia Eléctrica

Film Impreso

Tipos de Film

Cambio de tamaño de bandeja

Super Chik-30  Super Chik-35  Super Chik-45  Super Chik-60  Super Chik-A  Super Chik-BIGCARACTERÍSTICAS / MODELOS

Fija Fija Variable Variable Variable Variable

NO SI

350-600 mm (Máximo y mínimo no compatible)
 75-113 mm; Con film SSD 152 mm 
 13-20 micras (Depende del tipo de film) 

2,5Kw/6 Amp. –> 400V; 10 Amp.–> 230V

 550 Kg.

Hasta 60 NL/Min a 6 bares (Consultar según modelo máquina y opcionales)

230/400V. Trifásico +- 10% + Neutro + Tierra - 50/60 Hz. 

 225 mm

180-260 mm100-180 mm 
10-200 mm10-180 mm

260-375 mm180-260 mm 

 NO

 10-180 mm

 100-230 mm
 180-350 mm 

Automático Automático Automático Automático Automático (*)  Automático 
     

Nº de Portabobinas
Anchura
Diámetro mándril
Espesor

Consumo
Voltaje

Diámetro máximo 

Envuelta sin bandeja

Anchura
Altura

Longitud 

Fija / Variable  

ULMA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

Dimensiones de Bandejas 
(Máximos y mínimos 
incompatibles)

A= Infeed conveyor length (Depends on the model)
A
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ULMA Packaging, S. Coop.
Bº Garibai, 28 - Apdo. 145
20.560 OÑATI (Gipuzkoa) SPAIN
Tel.: +34 - 943 73 92 00
Fax: +34 - 943 78 08 19
Web: www.ulmapackaging.com
e-mail: info@ulmapackaging.com

ATLANTA
Flow Pack

Graças a experiência de mais de 50 anos, 
somos referência mundial no projeto e fabricação de 

equipamentos e sistemas de packaging de alta 
tecnologia.

Mais de 50 anos revolucionando, inovando, 
aperfeiçoando nossa tecnologia e nossos serviços. 

Uma ampla rede a seu serviço para oferecer soluções em 
todo o mundo, e para satisfazer plenamente a quem 

deposita sua confiança em nós.

Rua do Serralheiro, 240, Jardim Werner Plaas, Americana, 
CEP 13478-731, São Paulo, Brasil

 +55 (19) 3469-9550
 info@ulmapackaging.com.br

Para mais informações, consulte nossa web:

www.ulmapackaging.com.br

ATLANTA

Reforma de Equipamentos

Global Packaging



Máquina de embalagem
                  Bandejas e Flow Pack ULMA Packaging, especializada em projeto e fabricação de 

equipamentos e serviços de packaging. 

Materializada em uma experiência de mais de 50 anos, oferece 

amplas e inovadoras soluções em equipamentos e sistemas de 

Packaging com um objetivo principal, contribuir com um valor 

adicional a seus clientes.

Oferece um Serviço de Atenção ao Cliente e Assistência Técnica a 

nível mundial que responde de forma rápida e personalizada a 

qualquer necessidade.

ULMA oferece a seus clientes diversas alternativas para melhorar a 

produtividade, mediante seu portfólio de equipamentos novos,  

oferecemos também “retrofit” de equipamentos que é uma solução 

ideal, pois além de ser um investimento bem menor, o retrofit garante 

o funcionamento e níveis de produtividade adequados para os 

equipamentos.

VANTAGENS E BENEFICIOS
- Menor investimento comparado com a compra de  

  equipamentos novos.

- Aumento da produtividade do equipamento;

- Redução de tempo inativo de produção (downtime);

- Redução de riscos aos funcionários;

- Up grade de sistemas complexos para interfaces amigáveis

  e simples;

- Facilita a manutenção e a supervisão dos equipamentos;

ULMA Packaging concebe seu diferencial no mercado, através de 

sua parceria com seus clientes, além da alternativa de “reformas” 

também avalia a possibilidade de receber seu equipamento antigo, 

como parte de pagamento no investimento de um equipamento 

novo. Consulte-nos, vai se surpreender com várias alternativas que 

podemos apresentar, sempre visando buscar a melhor aplicação de 

seu capital.
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