MÁQUINAS INJETORAS E SEUS ACESSÓRIOS SÃO DESTAQUE NA PLÁSTICO BRASIL 2019
Feira acontece entre 25 e 29 de março, das 10h às 19h, no São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center
Considerado o método mais comum na transformação do plástico, a injeção está presente
em diferentes indústrias, entre as quais a automotiva, de brinquedos, móveis, elétricas e
muitas outras. O processo se popularizou devido aos baixos custos de mão de obra,
produção mínima de resíduos, eficiência no tempo e retorno do investimento.
Durante a Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, de 25 a 29
de março, no São Paulo Expo, este segmento da indústria de plástico se destaca pela forte
presença de fabricantes de máquinas e equipamentos. Entre eles, algumas das principais
marcas nacionais e internacionais, como: Romi, Engel, Arburg, Wittman Battenfeld, Krauss
Maffei, Sumitomo Shi Demag, Jon Wai, Simco (Log Machine), Unic Brasil, Pavan Zanetti,
BMB-Eurotech, Tsong Cherng, EMTSA, Eurostec (Bole), Wintec, Biasa (FCS), Ar&D e outras.
A Romi, por exemplo, apresentará na feira a linha de injetoras ROMI EM 220. Seu sistema
Stop and Go se destaca por proporcionar mais velocidade, alta precisão e baixo consumo
de energia. Esses equipamentos possuem versões para injeção em PVC, pré-formas PET,
além de multimateriais e multicores.
Para oferecer ainda mais soluções aos visitantes, a empresa vai divulgar também a injetora
híbrida ROMI ES 300, desenvolvida para a produção de peças exigentes de alta razão de
injeção, máxima precisão e ciclos ultrarrápidos, com baixo consumo de energia. A máquina
ainda conta com movimentos simultâneos, com acionamentos por servo-motores, injeção
por acumulação e servo-válvula.
Equipamentos
Os equipamentos auxiliares que trabalham paralelamente aos processos de injeção do
plástico (periféricos, robôs e demais equipamentos), são tão importantes para os
transformadores quanto as injetoras.
Também este segmento está muito bem representado na Plástico Brasil 2019, por meio das
empresas Sepro, Piovan, Moretto, Dal Maschio, Star Seiki, Shini, Motan, Conair, Doteco, Rax,
Mecalor, Frigel, Refrisat, Industrial Frigo, MH Equipamentos, Albag, Staubli, Plastic Systems,
Eisbär, Technoservice (Brabender), HDB (Farragtech, GWK, Liad, Promix, Rico), Techfine
(Kreyenborg), Hercx (Macguire, Magbo, Dyna Purge, Graxa Lube, Mo.Di.Tec, Harmo, MB
Conveyors) e Plastic Systems.
Atenta às tendências do mercado, a HDB lançará na feira uma linha de injetoras-sopradoras
(injection-blow). A Exacta é ideal para a produção de frascos em HDPE, PP, HDPE, PS e

acrílico a partir de 1 ml até 1 L. Ela fabrica também produtos farmacêuticos, para cosméticos,
bebidas, recipientes diversos, entre outros. Seu processo requer 25% a menos de material,
sem que seja necessário a participação do operador, inclusive.
A Refrisat leva seus produtos, que contribuem com o ambiente do chão de fábrica e a
transformação dos plásticos de engenharia. A empresa lançará a mais recente versão do
Drycooler. Trata-se de uma torre de circuito fechado, com sistema de resfriamento de
líquidos, que opera em conjunto com o ar do ambiente. Repaginado, o equipamento
ganhou um conceito mais leve, sustentável e eficiente.
Pela primeira vez na Plástico Brasil, os climatizadores de precisão da Refrisat também terão
destaque no estande da marca. De acordo com a empresa, eles são usados em grande
escala em datacenters de grandes fábricas, onde o controle da temperatura é essencial.
Para completar, a empresa levará toda sua linha de Chillers, unidades de água gelada,
termorreguladores, unidades de ar seco e desumidificadores de moldes.
Outra participante no segmento de equipamentos auxiliares é a MH Equipamentos. Na
ocasião, a empresa lançará o misturador MH-200, cujo container é em aço inoxidável,
adequado para a mistura a frio de polímeros e pré-mistura de todos os tipos de materiais.
Já a Rax destacar em seu estande a sua linha de equipamentos para alimentação, dosagem
e desumidificação. Entre as novidades, novos dosadores gravimétricos para até seis
componentes.
Plástico Brasil
Uma iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
e ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e Informa Exhibitions, a feira vai
reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais, que representam os setores de
máquinas, equipamentos e acessórios, matérias-primas e resinas, moldes e porta moldes,
automação industrial e robótica, periféricos, entre outros produtos, serviços e soluções.
Parte significativa das marcas expositoras é representada por 13 países: Alemanha,
Argentina, Áustria, China, Estados Unidos, Hungria, Índia, Itália, México, Portugal, Taiwan,
Turquia e Suíça, sendo que quatro deles – Alemanha, Áustria, China e Itália – participam
com grupos de empresas reunidas em seus respectivos pavilhões. Mais de 60 entidades
representativas nacionais e internacionais já garantiram seu apoio ao evento.
São esperados mais de 45 mil visitantes, entre transformadores de plástico, compradores
e demais profissionais das indústrias da borracha, construção civil, alimentos e bebidas,
embalagens, automóveis e autopeças, perfumaria, higiene e limpeza, farmacêuticos, entre
outros, que vislumbram na Plástico Brasil a melhor oportunidade para se modernizar e
competir num mercado em ascensão.
A feira vai oferecer uma programação técnica com cerca de 80 horas de seminários,
palestras e workshops, a maioria deles gratuita, como o Parque de Ideias, VDI Road Show,
1º ABINFER BUSINESS CENTER – ABC 2019, PETtalk 2019 e a demonstração de um inovador

sistema de SMED (Single Minute Exchange of Die) sem interação humana e inédito na
América Latina.
Ao lado dos negócios, conhecimento e relacionamento, a Sustentabilidade é um dos pilares
da Plástico Brasil 2019. A feira vai destacar uma série de ações que vão não só colaborar
com a preservação do meio ambiente, mas também inspirar os fornecedores,
transformadores e demais visitantes profissionais a replicarem tecnologias ambientalmente
corretas em seus negócios.
O credenciamento é gratuito e já pode ser feito
https://www.plasticobrasil.com.br/pt/credenciamento.html.
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REALIZAÇÃO
ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa
cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital
mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos
nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um
Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a
ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de
oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às instâncias
políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e
contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de
recursos humanos e modernização gerencial.
A ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química é uma entidade sem fins
lucrativos fundada em 16 de junho de 1964, que congrega indústrias químicas de grande,
médio e pequeno portes, bem como prestadores de serviços ao setor químico nas áreas de
logística, transporte, gerenciamento de resíduos e atendimento a emergências. A
associação realiza o acompanhamento estatístico do setor, promove estudos específicos
sobre as atividades e produtos da indústria química, acompanha as mudanças na legislação
e assessora as empresas associadas em assuntos econômicos, técnicos e de comércio
exterior. A entidade ainda representa o setor nas negociações de acordos internacionais
relacionados a produtos químicos.
Sobre a Informa Exhibitions
A Informa Exhibitions, divisão de exposições globais da Informa PLC, permite que as
comunidades em todo o mundo se engajem, experimentem e façam negócios, fornecendolhes plataformas poderosas para se conectarem a regiões-chave e mercados verticais. O
conhecimento do setor, aliado a uma abordagem inovadora e centrada no cliente, oferece
aos clientes e parceiros da Informa Exhibitions a oportunidade de criar vantagens
comerciais e acessar os mercados, tanto digital quanto presencial, 365 dias por ano.
Sobre a Informa PLC
A Informa PLC é um grupo líder internacional de serviços de informações entre empresas
que opera em mais de 30 países. Nós criamos feiras lideradas por transações e eventos

baseados em conteúdo, dados de especialistas, produtos de serviços de inteligência e
marketing, bem como pesquisas acadêmicas e conteúdo acadêmico especialista orientado
por referências. Nossos produtos e serviços ajudam empresas e profissionais a se conectar,
aprender, fazer negócio e conquistar uma vantagem sobre a concorrência. A Informa é
cotada na Bolsa de Valores de Londres e é membro do FTSE 100.

PLÁSTICO BRASIL - Feira Internacional do Plástico e da Borracha
Data: 25 a 29 de março de 2019
Horário: Das 10h às 19h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 –
São Paulo – SP)
Iniciativa: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química.
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Expositores: mais de 600 marcas nacionais e internacionais
Setores: máquinas; equipamentos e acessórios; matérias-primas e resinas; moldes e porta
moldes; automação industrial e robótica; periféricos; entre outros produtos, serviços e
soluções.
Público: em torno de 45 mil visitantes/compradores
Entrada: Gratuita para profissionais
(www.plasticobrasil.com.br) ou no local

do

setor,

Mídias Sociais: facebook.com/plasticobr
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