


TRONICS empresa com origem australiana, fundada em 1985 por engenheiros
especialistas em máquinas de rotulagem.

Estamos presentes no Brasil há 20 anos, inicialmente representada pela Label Fix
Comércio e Serviços Ltda, a qual foi responsável por todos os processos de vendas,
instalação, start-up, treinamento, manutenção, reposição de peças, atendendo Brasil,
América do Sul e Central.

Em 2011 inauguramos no Brasil a primeira fábrica fora da Austrália, onde passamos a
oferecer ao mercado brasileiro as mesmas rotuladoras fabricadas em nossa matriz,
velocidade, precisão na aplicação, simplicidade de operação, além da confiabilidade
que somente a robustez dos equipamentos TRONICS oferecem aos clientes.



A TRONICS do Brasil, fabrica e comercializa uma ampla gama de equipamentos para 
decoração de embalagens, automação de linhas de envase, com soluções e 
atendimento para qualquer necessidade de vários setores da indústria.

Configuração modular de fácil operação, equipamento totalmente sincronizado, 
manutenção simples, com setup entre produtos sem utilização de ferramentas.

Rotuladoras lineares ou rotativas para aplicação de rótulos autoadesivos;
Stand Alone – Cabeçote aplicador de rótulos autoadesivos para ser acoplado em 
linha existente dos clientes;
Rotuladoras para rótulos termoencolhíveis (sleeve);
Rotuladora para aplicação de rótulos tipo manga;



Modelo EXCELENCE PLUS - NR 12
Atende a todos os segmentos do mercado.
Chassi fabricado em perfil soldado revestido
em aço inoxidável AISI 304.
Esteira transportadora de frascos integrada.
Esteira de topo ou dispositivo de giro.
Cabeçotes aplicadores de alta precisão 
acionados por motores de passo.
Sistema Espaçador ou alinhador de frascos.
Comando através de CLP.
Gabinete fechado para acomodação de itens 
Elétricos.
Acessórios opcionais conforme cada projeto.
Motoredutor com inversor de frequência.              Equipamento 100% sincronizado
Sensores de segurança nas portas.
Atende totalmente a NR 10 e NR12.



Modelo PHARMA 
 Equipamento para ampolas, frascos ampolas, podendo trabalhar em linha ou com 
magazines
 Chassi fabricado em perfil soldado 
revestido em aço inoxidável.
 Esteira transportadora de frascos integrada.
 Disco rotativo, ou linear
 Cabeçotes aplicadores de alta precisão 
acionado por motor de passo. 
Motoredutor,  inversor de frequência, 

drive eletrônico, motor de passo, sensores.
Equipamento fabricado para atender as normas brasileiras NR 10 e NR 12, norma 
americana CFR21 part 11
Documentação: Protocolos IQ/OQ , sistemas computadorizados, laudo NR12
 Acessórios opcionais, verificação de Pharma Code, presença de rótulos, ou 
conforme necessidades do cliente.



STAND ALONE

Pedestal para fixação do cabeçote fabricado em aço carbono pintado, aço inox 
ou perfil de alumínio.
Cabeçote de aplicação de alta precisão 
acionado por motor de passo.  
Aplicações: Lateral ou Superior. 
Pode ser acoplado uma impressora tipo TIJ 
ou de transferência térmica. 



ROTATIVA PARA APLICAÇÃO DE RÓTULOS AUTOADESIVOS

Velocidade até 60.000 frascos/hora.
Aplicação: Frascos Planos, cilíndricos, ovalados.
Sistema Non Stop.
Sistema de orientação e posicionamento
de frascos.
Sistema de verificação de Presença 
de rótulos.
Marcação e codificação.



ROTULADORAS ESPECIAIS PARA APLICAÇÃO DE RÓTULOS AUTOADESIVOS

Aplicadora de selos em cartuchos de medicamentos
Rotuladora para bisnagas
Rotuladora para caixas de papelão fechadas ou abertas



ROTULADORAS PARA APLICAÇÃO DE RÓTULOS TERMOENCOLHÍVEIS (SLEEVE)

Velocidade até 12.000 unid/hora
Para frascos em PVC, PEAD/PET, PP,
Alumínio ou vidro
Estrutura em aço carbono ou inox
Esteira transportadora acoplada no
Equipamento
Sistema de tração regulável
Sistema de corte do rótulo regulável
Sensor para leitura da tarja de corte
Sensor na entrada do frasco
Sensor de acúmulo



OUTROS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS FABRICADOS 

Mesas Alimentadoras de frascos e bombonas;
Esteiras transportadoras;
Fechadora de baldes;
Detector de furos para frascos e bombonas;
Sistemas para checagem de peso para embalagens final de linha;
Soprador / Limpador de frascos;
Sistemas para:

Verificação de falta de rótulos;
Verificação de dados variáveis;



Nossa missão é inovar, projetar soluções práticas e 
inteligentes de engenharia, para satisfazer 
exatamente as exigências e necessidades da linha 
de produção de nossos clientes.



TRONICS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Miracatu, 72 – Jardim 3 Marias – 06790-090

Taboão da Serra – SP – Brazil
Tel.: 55 11 3744-2669 – 3772-4955 
Website: www.tronicsbrasil.ind.br


