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Gestão de projetos
A Ishida é famosa pelo empenho, a determinação 
e persistência necessários para fornecer projetos e 
instalações complexos. O nosso objetivo é simples: cumprir 
ou suplantar as especificações de desempenho. O teste 
extenso de produtos, na fábrica do cliente ou nas nossas 
instalações dedicadas, é apenas um aspeto da nossa 
oferta completa de gestão de projetos.

Soluções de linha completas
A extensão única da carteira de produtos permite à Ishida 
fornecer soluções completas chave-na-mão em sectores 
selecionados. Dispomos das aptidões de gestão de 
projetos e capacidades logísticas para fornecer linhas 
completas, ou mesmo unidades fabris completas num 
prazo surpreendentemente curto. A vantagem de ter um 
único fornecedor de abastecimento garante a integração 
completa das instalações de produção do cliente, e o 
apoio empenhado de uma grande empresa internacional 
irá acompanhar o seu projeto em todas as fases até à 
operação produtiva e sustentada.

Formação de clientes
Os nossos programas de formação são pensados 
para ajudar o cliente a maximizar a produtividade e 
eficiência, permitindo-lhe obter o melhor rendimento do 
seu investimento na Ishida. Continuamente renovados 
e revistos, os nossos programas estão firmemente 
alicerçados na ética da engenharia inovadora da Ishida.

Fornecemos formação através dos seguintes meios:

Academia Ishida
A Academia Ishida é um local de formação criado de 
propósito na nossa sede em Birmingham, Reino Unido, 
onde disponibilizamos formação prática para o seu 
equipamento de produção.

Formação personalizada no local
Podemos fornecer cursos nas instalações do cliente, 
cursos esses criados à medida dos seus requisitos de 
produção específicos e alinhados com os padrões dos 
turnos do pessoal.

Indústria 4.0
Apoiamos a sua viagem em direção à Indústria 4.0, na 
qual o desempenho das máquinas pode ser maximizado 
mediante a utilização de dados. A maior parte das 
máquinas e soluções de linhas completas da Ishida 
pode ser configurada para comunicar com o software 
Ishida Sentinel™, fornecendo monitorização remota do 
desempenho, controlo remoto das máquinas e intervenção 
remota no desempenho.

Na Ishida, resumimos o nosso compromisso 
com os nossos clientes com o lema “Consigo 
até ao fim”.

Apoiamos os nossos clientes desde o início do processo 
de recolha de informações, passando pelo aconselhamento 
sobre especificações e design, proporcionando ensaios  
de produtos e a instalação e colocação em funcionamento 
das melhores práticas, e depois ao longo de todo o ciclo  
de vida das suas máquinas.

Oferecemos uma gama completa de serviços, incluindo 
apoio ao produto, formação, peças sobresselentes, 
monitorização remota e uma rede abrangente de 
engenheiros para assistência técnica local, para garantir  
que beneficia continuamente do melhor desempenho  
da sua máquina.
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Uma gama exclusiva de produtos  
e serviços da marca mais fiável  
da indústria.

Inovação, Colaboração, Harmonia
A Ishida é uma empresa familiar japonesa de quinta 
geração com um alcance internacional extenso, um 
património fiável e rico, e um compromisso cultural 
comprovado com o cumprimento das suas promessas.

Fundamental para o nosso sucesso comercial futuro é a 
nossa capacidade para fornecer aos nossos clientes uma 
vantagem competitiva nas indústrias em que exercem as 
suas atividades. A nossa equipa talentosa de engenheiros 
de projetos entende os requisitos em rápida mutação do 
mercado e almeja continuamente ampliar a nossa gama 
de produtos com tecnologias inovadoras.

Combinando a nossa experiência extensa e única, 
ideias inovadoras e a pesquisa de mercado frequente, 
a Ishida desenvolve máquinas da próxima geração. Ao 
trabalharmos em colaboração com os nossos clientes, 
conseguimos assegurar que as nossas máquinas 
produzem vantagens incomparáveis para o utilizador, 
mesmo nas aplicações mais difíceis.

Somos mais inteligentes e rápidos juntos.

Deixe-se surpreender 
pela Ishida



Sistemas de 
distribuição
A Ishida fornece sistemas 
de distribuição standard e 
personalizados baseados 
na mais recente tecnologia 
e na sólida experiência de 
milhares de aplicações em 
todo o mundo.

Enchimento e doseamento
Balanças multicabeçal combinadas 
de configuração linear para uma 
precisão excelente na pesagem  
em aplicações de baixo peso-alvo.

Fim da linha:
Encaixotamento
O sistema integrado de encaixotamento 
ACP-700 totalmente automático da Ishida 
fornece encaixotamento, alinhamento de 
caixotes, ensacamento, triagem, fecho 
e selagem numa só máquina, para uma 
vasta gama de tamanhos de sacos, 
tamanhos de caixotes e padrões  
de embalagem.

Software:

IDCS II (Ishida Data Capture System  
[sistema de captura de dados Ishida])
Este sistema oferece a possibilidade de capturar dados da 
embalagem a partir da produção e promover melhoramentos 
na eficácia geral do equipamento. Todos os dados podem ser 
transferidos diretamente para uma rede de trabalho e, dessa 
forma, contribuem para cumprir os objetivos de redução do  
uso de papel.
 
Otimização de Máquina/Linha Ishida Sentinel™
O Ishida Sentinel™ é uma solução de software de assistência 
remota a clientes que combina a monitorização do desempenho 
das máquinas com a recolha abrangente de dados e a análise 
aprofundada. Esta solução permite aos fabricantes e embaladores 
da indústria alimentar operarem as suas linhas com um 
desempenho e uma eficiência ao mais alto nível, e evitar os  
tempos de inatividade desnecessários e indesejados.

Enchimento e 
doseamento
Balanças multicabeçal 
combinadas, extremamente 
precisas, fiáveis e rápidas, que 
fornecem uma vasta gama 
de soluções para diversas 
aplicações, desde produtos de 
fluxo livre a produtos viscosos.

Enchimento e 
doseamento
Balanças combinadas 
semiautomáticas versáteis, 
ideais para produtos 
muito viscosos e de difícil 
manuseamento ou para 
produções de pequenas 
quantidades em aplicações 
para alimentos frescos.

Embalamento:  
Ensacador vertical
Ensacadores avançados de enchimento  
e selagem na forma vertical para a 
indústria de snacks alimentares. Os 
ensacadores Ishida proporcionam 
resultados de destaque na indústria para 
praticamente todos os tipos possíveis 
de formatos e materiais de películas de 
embalagens para snacks e alimentos.

Enchimento e 
doseamento
Balanças com porta de 
interrupção de fluxo para 
a pesagem precisa de 
produtos granulados, por 
exemplo, detergentes, café, 
grânulos, açúcar, etc.

Controlo de qualidade: 
Balanças de verificação
Oferta de uma variedade de 
unidades de pesagem dinâmicas 
validadas e conformes que admitem 
pesagens de 5 g até 60 kg e com 
funcionalidades de desempenho que 
contribuem para melhorar a eficácia 
geral do equipamento.

Controlo de qualidade: 
Deteção de fugas – AirScan
O exclusivo Ishida AirScan testa a 
selagem de embalagens acondicionadas 
em atmosfera modificada (MAP – 
Modified Atmosphere Packaging) 
individuais em linha. Deteta furos a partir 
de 0,25 mm a velocidades da linha de 
produção de até 180 embalagens  
por minuto.

Controlo de qualidade: Testador de selagem/
Sistema de visualização para tabuleiros
A solução ideal para a deteção de fugas em aberturas a partir de 
0,5 mm em tabuleiros a velocidades até 140 ppm. A tecnologia de 
visualização opcional no topo e/ou na parte de baixo proporciona a 
possibilidade de verificar as orientações e informações presentes  
em etiquetas impressas.

Controlo de qualidade: 
Inspeção por raios-x
Uma gama de máquinas adequadas 
para a deteção de corpos estranhos 
em produtos embalados e a granel, 
que também pode ser útil na deteção 
adicional de avarias, incluindo artigos  
em falta ou com defeito.

Seladores de tabuleiros
A gama de seladores de tabuleiros Ishida  
QX é capaz de suportar praticamente 
qualquer tamanho, forma, material e  
aplicação de acondicionamento em  
atmosfera modificada para satisfazer  
os requisitos mais exigentes.

Controlo de qualidade: Testador  
de selagem para sacos
Uma gama de testadores de selagem de pressão que conseguem 
detetar a mais pequena fuga numa variedade de produtos e tipos 
de embalagem, a velocidades superiores a 140 embalagens  
por minuto.

Fim de linha: Etiquetador de preços 
ponderados
Máquina de etiquetagem a alta velocidade, capaz de completar 
até duas aplicações de etiquetas em cima e em baixo e que 
funciona a uma velocidade de até 150 embalagens por minuto, 
enquanto se liga a sistemas de ERP.

Enchimento e doseamento:  
Sistemas de classificação
Um sistema de classificação 
de produtos disponível em 
configurações de vias simples,  
duplas e geminadas, para o 
manuseio de uma variedade de 
pesos e velocidades de até  
500 produtos por minuto.

Processamento de produto: 
Marinagem
O “Orbicote” é o nosso sistema 
revolucionário para a marinagem 
automatizada. Oferece um processo 
cuidadoso que doseia o molho de 
forma precisa e firme, reduzindo  
ao mínimo o desperdício  
de marinada.


