
Automating your success

www.christ-ps.com

O seu parceiro para soluções 
individuais de embalagem final 
para a produção farmacêutica e cosmética  



2

Christ Packing Systems  

Máquinas de embalamento “Made in Germany”

Automating your success

• Soluções de embalagem individuais

• 130  funcionários altamente qualificados

• 12.500 m² de área de produção

• Fluxo de material com orientação inclinada

• Alto nível de produção interna

• Prazos de entrega curtos

• 70 anos de experiência

• 3.000 máquinas em operação em todo o mundo
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Combination makes the difference…

Centenas de módulos testados para atender às suas necessidades individuais

Soluções por medida

• Desenvolvimento de conceitos de máquina

• Adaptação de máquinas padrão

• Operação e design ergonômicos
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Porfólio de máquinas

Possibilidade de Embalagens

BoxTeq – Cartonagem

FilmTeq – Envolvimento em película

CaseTeq – Embalagem para transporte

PalTeq - Paletização  
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BoxTeq

Cartonagem

Desempenho

• Até 120 ciclos / minuto

Passo de corrente

• 6, 9 e 15 polegadas

Material de embalagem

• Cartonagens

Produtos

• Blisters

• Garrafas

• Tubos

• Frascos

Alimentação do produto

• Corrente de alcatruzes

•  Parafuso giratório

•  Soluções específicas do cliente 

Tipos de fechamento

• Encaixe (Tuck-in)

• Colagem a quente 

O tipo de fecho é convertível!

Outras características

• Dobrador de literaturas ou alimentador por 

fricção para fornecer folheto do produto

• Impulsionador de pré-alimentação para fol-

hetos

• Armazém de cartonagens móvel na posição 

de serviço

Alta flexibilidade de formato e uma variedade de versões de embalagem – este é o conceito 

base da nossa série BoxTeq. Mudança rápida de formato e concepção acessível satisfazem 

os mais elevados requisitos.



6

FilmTeq

Envolvimento em  película

Com um  design compacto e módulos de alimentação flexíveis, as nossas 

máquinas FilmTeq estão bem preparadas para atender a vasta gama de 

exigências do mercado.

Desempenho

• Até 75 pacotes / minuto

Material de embalagem

• Película LDPE

• Película BOPP

Produtos

•  Cartonagens

• Blisters

• Tubos

• Frascos

• Latas

Tipos de embalagem

• Manga

• Manga retrátil

• Envolvimento total

Opções de empilhamento

• Empilhador

• Empilhador giratório
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CaseTeq

Embalagens de transporte

Desempenho

• Até 30 caixas / minuto

Material de embalagem

• Caixa de transporte (American Case)

• Caixa envolvedora

• Tabuleiro

Produtos

• Cartonagens

• Cartonagens de exposição

• Produtos embalados com película

• Garrafas

• Frascos

• Latas

Tipos de máquina

• Encartonadora de carregamento  

lateral semi-automática

• Encartonadora de carregamento  

lateral totalmente automática

• Encartonadora de carregamento  

superior totalmente automática

Fecho

• Fita adesiva

•  Colagem a quente

Óptima acessibilidade, ergonomia e mudanças simples de formato – 

este é o foco principal das nossas encartonadoras.

Dependendo da sua aplicação, existe um conceito de máquina semi-au-

tomática ou uma solução totalmente automática para atender perfeita-

mente às suas necessidades.
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PalTeq

Paletização

Dentro da gama PalTeq, pode ser encontrada uma solução para 

cada aplicação - paletizadores estilo portal ou portal lateral, siste-

mas de robôs ou robôs colaborativos.

Performance

• Até 12 movimentos / minuto

Material de embalagem

• Palete

Produtos

• Caixas de transporte

• Cartonagens de exposição

• Produtos embalados em película

Componentes Adicionais

• Armazém de paletes

• Armazém para camadas intermédias layers

•  Transportador de rolos

• Unidade de cintagem

• Esticador (extensor)

Gama de formato

• Euro palete

• Palete industrial

• Palete especial
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Linhas de embalamento

Tudo através de uma única origem (fonte)

A Christ Packing Systems oferece o planeamento de projetos chave na mão 

para todo o processo de embalagem. Apoiamos o cliente desde a ideia até ao 

início da produção. Para compilar uma linha de embalagem completa, as má-

quinas da nossa linha de produtos são combinadas com equipamentos de sub 

fornecedores.

Os nossos serviços:

• Gestão de projecto para soluções adequadas

• Selecção de parceiros competentes

• Reuniões de revisão de design

•  Testes de aceitação de fábrica  

de máquinas (FAT)

• Arranque

• Formação
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Track & Trace

Máxima segurança para o processo de produção

As informações relevantes de produção armazenadas em códi-

gos (1D / 2D / Datamatrix) podem ser verificadas e analisadas 

a qualquer momento para monitorizar todo o processo de pro-

dução.

Dispositivo de impressão

• Impressão em cartonagem

• Qualidade e controle de    

código de impressão da  

cartonagem

Encartonadora

• Controle de código de produto

• Controle de código de  

cartonagem

• Controle de código de  

inserção de produto

• Controle de presença de 

folheto

Etiquetadora

•  Impressão, aplicação e 

controle de etiqueta de 

pacote

Máquina de Embalamento 

de Película

• Leitura de código da carto- 

nagem no pacote de filme

Máquina de embalamento  

de caixas

• Leitura do código do pacote 

na etiqueta ou código da car-

tonagem no pacote da caixa

Paletizador

• Leitura do código da etiqueta 

da caixa eaplicação de etiqueta 

de palete

A Christ Packing Systems coopera com os principais fornecedores 

de sistemas e oferece uma variedade de pacotes pré-definidos. 

Estes podem ser integrados em novas máquinas, bem como em 

máquinas que já estão em funcionamento.
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HMI

Conceito Operacional Otimizado

Hardware

• Ecrã touch em caixa de alumínio sólido com superfície de 

vidro fácil de limpar

• Alta definição

•  Hardware poderoso baseado em IPC com disco rígido SSD

• UPS integrada

•  Manutenção remota opcional via hardware de gateway

• Importar e exportar dados via USB ou Ethernet

Programas

• Interface do utilizador claro e funcional

• Orientação intuitiva do utilizador com gráficos de compo-

nentes da máquina e sistema de relatório estruturado

• Administração clara de utilizador e formato

•  Conexão opcional ao domínio do cliente via Active Directory 

/ LDAP

• Trilha de auditoria compatível com 21 CFR Parte 11

• Relatório de lote (digital e imprimível)

• Registo de dados estatísticos, como OEE e núme- ros de 

produção

•  Estrutura de programa compatível com Pack ML (status e 

modo de operação)

• Ligação a SCADA/MES via OPC-UA

• Opções de backup e restauração

• Desenvolvimento de software compatível com GAMP5
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Gestão de projetos 

A nossa base para projetos de sucesso

Graças às modernas ferramentas de planeamento, todas as actividades são coor-

denadas entre todos os departamentos, a fim de alcançar os resultados conforme 

o programado e de acordo com os padrões de produção de alta qualidade, bem 

como o monitorização transparente do projecto.

A sua vantagem - um único contato desde o início do projeto até a conclusão 

bem sucedida.

Nossos serviços:

• Criação de planos de projecto

• Planeamento de datas de entrega

• Monitorização de progresso do projecto

• Gestão de mudanças

• Actualizações de status

• Reuniões de revisão de design

• Planeamento e execução de FAT e SAT 
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Você é nosso foco.

Trabalhamos para garantir a melhor qualidade em todas as áreas, todos os dias, de 

forma a melhorar os nossos processos continuamente.

A nossa empresa é certificada pela DIN EN ISO 9001: 2015.

De acordo com a especificação dos requisitos do utilizador, 

enviamos uma ampla oferta de documentos de qualificação:

• Especificação funcional

• Especificações de Hardware e Software

• Qualificação de Instalação

• Qualificação operacional

• Matriz de rastreabilidade

• Documentação de backup e restauração

• Análise de Risco GMP / Workshop FMEA

• Plano de recuperação

• Plano de projeto de qualificação

Gestão de qualidade

Satisfação do cliente a longo prazo através da melhor qualidade

Qualificação da máquina

Prova de Funcionalidade

Todos os nossos documentos de qualificação estão 

em conformidade com as atuais diretrizes GMP.
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Serviço 

A sua produção, a longo prazo, é importante para nós.

Reserva de peças e formato

•  Produção interna de todas as peças da máquina

• Grande stock de peças de reserva e de formato

• Produção flexível de peças de reserva complexas

• Envio de peças de reserva para todo o mundo

Técnicos de serviço

• Disponibilidade mundial

• Formação permanente

• Satisfação do cliente a longo prazo

•  Longa vida útil da máquina

Manutenção e atualizações

• Instalação, arranque e SAT no seu local

• Apoio para qualificação e validação

• Manutenção remota

• Manutenção regular

•  Actualizações de Tecnologia (Retrofit - remontagem)
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Em resumo, o grupo Christ

Fazemos parte do grupo Christ

O Grupo Christ é uma associação corporativa sob o teto da Otto 

Christ AG, com o objetivo de combinar as capacidades existentes 

e usar ao máximo as sinergias.

Otto Christ AG

• Fabricante líder de sistemas de lavagem de carros na Europa

• 1.500 funcionários em toda a Europa

• 84.584 m² de área de produção coberta

•  Faturamento anual de 170 milhões de euros

Christ Electronic Systems GmbH

• Fabricante de painéis de computador, painéis touch, equipa-

mentos de medição, bem como componentes eletrónicos;

• Clientes no ramo da indústria, tecnologia médica e móvel

Speziell im Bereich komplexer Visualisierungsaufgaben und 

Touch Panels können wir auf das Know-How der Christ Electronic 

Systems zurückgreifen.

Em particular, podemos recorrer ao know-how da Christ Electro-

nic Systems no campo de desafios de visualização complexos e 

painéis tácteis.

Pela 25ª vez, o concurso TOP 100 identificou as empresas 

mais inovadoras entre as pequenas e médias empresas 

alemãs.

A Otto Christ AG pode-se contar entre esses líderes de in-

ovação e foi nomeada pela terceira vez entre a elite da in-

ovação.



 0049 (0) 8332 – 910 – 0

 sales@christ-ps.com

 service@christ-ps.com

 Christ Packing Systems GmbH & Co. KG

 Johannes-Gutenberg-Straße 12

 DE-87724 Ottobeuren

 www.christ-ps.com

„Of course I care about the future. 
I intend to spend the rest of my 

remaining life in it.”

Mark Twain

Contatos

Independentemente da sua preocupação – 

os nossos funcionários qualificados estão 

ansiosos para apoiá-lo a qualquer momen-

to!

Desafie-nos –

Estamos ansiosos por satisfazer as vossas 

exigências!


