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BluePrint Automation, algo para inventores



Gerando sucesso no 
              ambiente de embalagens atual

Combinando as suas necessidades 
específicas com a nossa força inovadora e 
sistemas modulares, criamos em conjunto 
uma solução sob medida que garante uma 
produtividade ideal. A plena conformidade 
com os mais altos padrões de qualidade, 
saúde e segurança são sempre, 
naturalmente, parte da solução. 

Nossas soluções completas combinam 
projetos de caixas altamente confiáveis 
e inovadores com a movimentação de 
produtos e embalagens mais versáteis. 
Nossos sistemas são construídos para 
operar 24 horas por dia, 7 dias por 
semana e têm uma sólida reputação 
graças às trocas rápidas, flexibilidade, 
velocidade e design intuitivo.

Qualidade, higiene e embalagem 
consistente são algumas das nossas 
principais prioridades para fabricantes de 
produtos alimentícios e de higiene. A BPA 
projeta, constrói, entrega e mantém 
soluções de embalagem para sua 
indústria, que preenchem todos esses 
requisitos e muito mais.



Série GRAVITY
A série GRAVITY foi criada em torno 
das necessidades de nossos clientes. 
Essas soluções são robustas, porém 
simples, e usam a força da 
gravidade para carregar o produto 
na caixa ou na embalagem 
secundária. Ideal para uma ampla 
variedade de embalagens flexíveis, 
incluindo vegetais frescos ou 
congelados, carne bovina, frutos do 
mar e laticínios. 



Se o seu processo de embalagem exigir a 
embalagem horizontal dos sacos em caixas e 
pacotes, o GRAVITY 100 é a solução perfeita 
para você.
Esta solução consiste em uma robusta estrutura 
de aço inoxidável, que abriga vários módulos 
padrão. Cada módulo tem sua própria função 
específica. Ao combinar vários módulos de 
maneiras específicas, é fácil criar uma linha de 
embalagem altamente personalizada para 
garantir que todas as suas necessidades de 
embalagem sejam atendidas.
O resultado final é sempre uma máquina muito 
fácil de usar pelo operador. Tem um design 
ergonômico e aberto e uma tela de toque 
colorida. O design em conformidade com as 
normativas HACCP torna esta máquina fácil de 
limpar. Ele fornece acessibilidade otima em todas 
as áreas por onde seu produto passa. Também 
estão disponíveis versões completas de lavagem 
para ambientes de processamento mais severos, 
geralmente nas indústrias da carne, peixe e 
laticínios.

GRAVITY 100  
carregamento superior de sacos flexíveis em pacotes e caixas 



simplicidade, higiene, velocidade e 
durabilidade.
Essa máquina robusta e simples possui 
tudo o que é preciso para ampliar sua 
produtividade ao máximo. Seus rotores 
foram escolhidos para depositar sacos 
flexíveis em caixas e permitir que a 
máquina embale uma grande variedade 

de padrões de embalagem em altas 
velocidades. As velocidades de produção 
são aumentadas à medida que os ajustes 
de tamanho da caixa e saco são 
automatizados, eliminando também os 
erros do operador. Seu design aberto 
fornece visibilidade excepcional de todo o 
processo de embalagem. Isso permite um 
treinamento rápido e fácil dos operadores.

O GRAVITY 100R é um sistema 
automático de embalagem de caixas 
popular e bastante impressionante. Ele é 
frequentemente usado na indústria de 
alimentos congelados. Esta nova geração 
de encaixotadoras planas é o resultado de 
37 anos de experiência e inovação na 
BPA. No design, nossa equipe enfatizou a 

GRAVITY 100R 
carregamento superior de alta velocidade 
de sacos flexíveis em caixas



Sua empresa, objetivos e processos são 
únicos. Ouvir e processar suas 
necessidades são, portanto, os 
aspectos mais importantes do nosso 
trabalho inicial. Nossos departamentos 
de vendas e engenharia cooperam de 
maneira perfeitamente integrada para 
elaborar uma solução que atenda 
completamente às suas necessidades 
de embalagem. Nosso objetivo é 
sempre agradar, e ficamos felizes com 
o aumento da sua eficiência 
operacional.

Ouvimos as necessidades de nossos clientes 



Inovação
Somos absolutamente apaixonados pela 
inovação. Ela acrescenta diversão e 
inspiração ao nosso trabalho, que são o 
que as pessoas precisam para se 
diferenciar. Os clientes estimulam nossa 
inovação através do desenvolvimento de 
novas necessidades, e nós mesmos 
estamos em uma busca sem fim para 
sempre encontrar uma maneira melhor e 
mais simples.

Parceria
Quando um cliente nos confia suas 
necessidades, faremos de tudo para não o 
desapontar. Valorizamos as relações de 
longo prazo, pois elas trazem o máximo de 
benefícios para todos os envolvidos. 
Parceiros cuidam uns dos outros e 
possibilitam o sucesso mútuo. Na BPA, o 
cliente vem sempre em primeiro lugar.

Flexibilidade
Nosso mundo está sempre evoluindo 
rapidamente e os clientes não esperam 
nada além do que há de mais recente e 
melhor. Soluções rígidas e prefixadas não 
ajudam a fazer realmente a diferença. Na 
BPA, adotamos a flexibilidade em nossas 
soluções e atitudes. Isso nos permite gerar 
um valor verdadeiro e duradouro para 
nossos clientes.
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