
• ENVASADORA DE LÍQUIDOS ALWIS A-ENV

• ENVASADORA DE CREMES E GÉIS ALWIS A-ENV-GC

Equipamento para linhas industrial e pilotos, adequado ao enchimento de produtos líquidos farmacêuticos, 
cosméticos e alimentícios. 

Equipamento para linha industrial e piloto, adequado para envase de cremes e géis farmacêuticos, cosméticos e 
alimentícios.

A envasadora de líquidos ALWIS A-ENV é construída em aço inoxidável 316L ou 304,    
montada sobre estrutura de aço inoxidável, e dois pistões localizados nas laterais
do equipamento construídos em aço inoxidável e êmbolos de te�on com conexões
tipo “TC” para desmontagem e assepsia dos pistões, reguladores laterais para 
dosagem do liquido envasado, equipamento acionado por moto-redutor com 
grau de proteção IP-55 e painel de controle. 

• Botão de Liga / Desliga.
• Botão de Emergência. 
• Inversor de freqüência

• Botão de Liga / Desliga.
• Botão de Emergência. 

• Painel de Controle

• Tabela de Capacidades

• Painel de Controle

• Tabela de Capacidades

Modelo Capacidade (ml)
A-10-ENV 10
A-50-ENV 50

A-100-ENV 100
A-300-ENV 300
A-500-ENV 500

Modelo Capacidade (gramas)
A-30-ENV-GC 0-30

A-120-ENV-GC 30-120
A-250-ENV-GC 120-250
A-500-ENV-GC 150-500

• Inversor de freqüência.
• Controlador de temperatura digital ou analógico.

Todos os equipamentos ALWIS seguem com os seguintes 
documentos:

• Conteúdo Técnico

• Manual de Operação.
• Manuais de IQ, OQ e PQ.
• Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
• Certificados de calibração e aferição 
  dos componentes eletro/eletrônicos.
• Garantia de 12 meses.
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Todos os equipamentos ALWIS seguem com os seguintes
documentos:

• Conteúdo Técnico

• Manual de Operação.
• Manuais de IQ, OQ e PQ.
• Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
• Certificados de calibração e aferição 
  dos componentes eletro/eletrônicos.
• Garantia de 12 meses.

A envasadora ALWIS A-ENV-GC é construída em aço inoxidável 316L ou 
304, montada sobre estrutura de aço inoxidável, e um pistão localizado 
no centro do equipamento construído em aço inoxidável e êmbolo de 
te�on com conexões tipo “TC” para desmontagem, limpeza e assepsia 
do pistão, regulador de dosagem de fácil manipulação localizado no 
centro do equipamento com marcadores de posicionamento para 
regulagem do produto envasado, euqipado com funil encamisado 
com capacidade de 10 litros e tampa construída em aço inoxidável, 
aquecimento tipo banho Maria por resistência elétrica tipo imersão em 
aço inoxidável, haste de agitação localizada no centro do funil para 
manter o produto sempre em mistura, válvula de conteção do produto 
podendo ser mecânica ou pneumática. Equipamento acionado por 
moto-redutor com grau de proteção IP-55 e painel de controle.


