
TECNO FIDTA 2010 
APRESENTA OS MAIS RECENTES 
LANÇAMENTOS PARA  
O MERCADO ALIMENTÍCIO

A 10 ª edição do evento, que acontece 
de 21 a 24 de setembro, no Centro 

Costa Salguero, em Buenos Aires, Ar-
gentina, conta com a participação de 
300 empresas expositoras e espera a 
visitação de mais de 17.000 profissionais 
e empresários do setor. 

Conheça a seguir algumas das em-
presas expositoras e as novidades que 
estarão levando para o evento.

A Adec (Stand 2D-10) apresentará 
suas máquinas envasadoras horizontais, 
verticais e engarrafadoras automáticas 
das linhas Volpak e Enflex e as máquinas 
para stickpack Inever, além de apresen-

A Tecno Fidta 2010 é o local ideal para os profissionais conhecerem 
os mais recentes produtos e serviços do mercado.

tar suas embalagens inovadoras, entre 
outros produtos. 

A Apsa Internacional (Stand 
5K-64), empresa líder em nutrição e 
saúde animal, tem um novo desafio 
mediante o desenvolvimento de uma 
área específica dedicada a distribuir 
e representar importantes empresas 
mundiais, oferecendo o melhor custo e 
serviço para o cliente. A empresa levará 
para o evento sua destacada linha de 
vitaminas, uma das mais completas do 
mercado, tanto em pó como em óleo.

A Ardison Software e Consulting 
(Stand 7R-19) é uma empresa líder em 

soluções de gestão empresarial, com 
grande trajetória no mercado desde 
1974. No seu stand serão realizadas di-
ferentes atividades e demonstrações de 
casos reais de produção, permitindo aos 
visitantes observar como o ERP Arballon 
Business Software coleta a informação, 
processa e desenvolve a estratégia de 
trabalho adequada à empresa. O stand 
também terá o espaço “rastreabilidade 
em ação”, onde a diretora comercial da 
empresa, Silvana Ardison, ministrará 
palestras e participará de debates sobre 
histórias reais de sucesso que refletem 
a experiência de negócios da Arballon 
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na gestão empresarial integrada e na 
rastreabilidade de produtos em várias 
fases de produção.  

A Biotec/Stable Micro System 
(Stand 3G-01) apresentará o Volscan 
Profile, um instrumento baseado em 
tecnologia laser que permite medir 
automaticamente o volume de pães e 
produtos de panificação mediante um 
software que registra os seus parâme-
tros, como peso e farinha, tipo de pão e 
forma. O software também armazena au-
tomaticamente as medições de volume, 
comprimento, largura e altura máxima, 
e calcula o rendimento da massa. Os 
dados podem ser vistos em 2D ou 3D, 
permitindo comparações visuais com 
as medições prévias.Os resultados são 
obtidos em 60 segundos. 

A Bizerba Argentina (Stand 4H-30), 
especialista em soluções profissionais 
no campo de pesagem, etiquetagem 
e foodservice, apresentará o Rack 
Multifuncional Bizerba-CSB, um PC 
industrial de aço inoxidável equipado 
para pesagens, marcação de preços e 
identificação de códigos de barras. A 
integração entre os sistemas de gestão 
e as máquinas da indústria alimentícia 
proporciona maior controle, redução de 
erros, controle de tempos e rendimentos 
e otimização de custos. 

A Casiba (Stand 5N-18) apresentará 
os novos equipamentos de movimenta-
ção e filtragem Casiba-FFU, que ofe-
recem melhor qualidade, baixa carga 
microbiana e controle da atmosfera de 
envase. É construído em aço inoxidável, 
tendo filtro absoluto de retenção de 
99,99% de partículas de 0,3 microns, 
pré-filtro G4, baixo nível de ruído e 
controle de fluxo. 

A CFS (Stand 7T-21) apresentará 
a nova geração de equipamentos para 
processamento de alimentos: fornos 
de cocção contínuos CookStar; dege-
ladores de rápido processo ColdSteam; 
moedores de alta performance Power-
Track; sistemas contínuos de análise 
de gordura MulltiTrack/MasterTrack; 
emulsificadores de alta performance 
EcoCut CAP 2; formadoras de porções 
controladas MultiFormer; fatiadoras de 
alta eficiência MegaSlicer; e envasado-
ras verticais SmartPacker. A empresa 
também apresentará soluções integra-
das nas linhas de presunto e frios, e de 

processamento e empacotamento de 
alimentos prontos.

A Chemical Center (Stand 1D-20), 
empresa distribuidora 3M, apresentará 
sua nova linha de acessórios para amos-
tragem, termógrafo para monitoração 
da cadeia de frios e kits para determinar 
a qualidade do óleo nas frituras.

A Controle da Indústria (Stand 
4F-29) apresentará o sistema de inspe-
ção de caixas e engradados MICC, uma 
solução efetiva para as linhas de encaixo- 
tamento das plantas de embalagens. 
Utiliza tecnologia de visão artificial, 
que pode operar com grande diversi-
dade de formatos e materiais (vidros, 
PET, plásticos, etc.). Pode ser usada em 
engarrafamento de refrescos, cervejas, 
cosméticos, etc. O sistema inspeciona 
automaticamente 100% da produção e 
detecta caixas e engradados incomple-
tos ou danificados.

A Desinmec Ingeniería (Stand 
3F-41) oferece soluções profissionais 
desde simples equipamentos para linhas 
de produção até instalações turnkey. 
No evento, apresentará sua máquina de 
cortar queijos e dosagem de produtos 
viscosos.

A Edelflex (Stand 1C-30), forne-
cedora de componentes e sistemas de 
gestão de fluídos, apresentará: plantas 
turnkey - unidades CIP automáticas; 
intercambiadores de calor Arax-GEA 
PHE Systems; bombas e válvulas GEA 
Tuchenhagen; e homogeneizadores 
GEA Niro Soavi. A empresa também 
ministrará uma palestra sobre desenho 
e construção de plantas.

A El Bahiense - Aditivos Alimen-
tarios (Stand 5M-18), apresentará os 
fosfatos alimentícios de sua nova em-
presa representada, a Haifa Chemicals 
LTD de Israel.

A Enrique J. Muzzio (Stand 5M-61), 
empresa líder com mais de 50 anos no 
mercado latino americano, com repre-
sentantes na Bolívia, Brasil, Paraguai, 
Peru e Uruguai, apresentará como 
novidade a bomba a rotor flexível EJM 
de alto fluxo (até 85.000 litros/hora) a 
baixas rotações por minuto, bem como 
as mangueiras sanitárias e acessórios 
Trelleborg, certificados internacional-
mente para todas as aplicações na indús-
tria alimentícia, química e de bebidas.

A Esco Argentina (Stand 5K-18) 

apresentará as novas tecnologias dis-
poníveis em medidores de vazão ultra-
sônicos para medição de líquidos e 
gases; medidores de vazão Vortex multi-
variáveis para líquidos, vapores e gases; e 
medidores de vazão eletromagnéticos. A 
empresa também terá exposto os trans-
missores de pressão, nível, temperatura 
e densidade; válvulas, posicionadores, 
atuadores e acessórios; controladores e 
sistemas de controle para todo tipo de 
aplicações. Os visitantes poderão con-
sultar sobre os serviços de medição de 
vazão na planta; e sobre a manutenção 
e calibragem dos transmissores, válvulas 
e atuadores.

A Famiq (Stand 5K-30), empresa líder 
na fabricação e comercialização de cha-
pas, tubos, dutos e acessórios de aço ino-
xidável, apresentará as linhas de produtos 
da Inoxpa: bombas centrífugas sanitárias 
de aço inoxidável AISI 316L, ideais para 
indústrias lácteas, de bebidas e de ali-
mentos; bombas de parafuso helicoidal 
sanitárias para produtos viscosos, como 
marmeladas, macarrão, queijos, etc.; 
agitador lateral de fundo para tanques  
de processo e armazenamento de pro-
dutos de baixa viscosidade; e a válvula 
de único assento pneumático e flexível.

A Ferrocement (Stand 2C-38) apre-
sentará una amplia variedade de reves-
timentos para pisos industriais, ideais 
para áreas de embalagem, processo em 
úmido e em seco, depósito e áreas de 
manipulação de cargas. Exibirá também 
a nova linha de cores de revestimentos 
poliuretânicos Ferropur, que possuem 
um aditivo biocida que inibe o alojamen-
to e crescimento de bactérias, fungos e 
micróbios, incluindo E. Coli, Salmonela, 
Pseudomonas, Staphylocous.

A Friolatina (Stand 4H-21), empresa 
dedicada a fabricação de unidades com-
pactas frigoríficas, exibirá os seguintes 
produtos: DripStop, cobertas com 
membrana anticondensante, excelente 
capacidade de absorção, efetiva redução 
de sons, proteção contra corrosão e pro-
priedade antibacteriana; RoofPanel, co-
bertas com isolamento em poliestireno 
expandido, para isolamentos em navios 
industriais, residenciais e depósitos 
de temperatura controlada; TileRoof, 
coberta de telhado para aplicações re-
sidenciais, de fácil instalação, resistente 
a todo tipo de climas.
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A Fymsa (Stand 7S-29), empresa 
especializada em desenho, construção e 
montagem de soluções para a indústria 
alimentícia, apresentará transportado-
res, conjuntos motrizes, válvulas e rodas 
dentadas.

O Grupo Cisa (Stand 4G-39) apre-
sentará sua nova linha de produtos pa-
drão para frigoríficos, além da inovadora 
linha de trilhos modulares Titoz, com 
acessórios para armar e instalar.

A Haasen (Stand 7S-49), empresa 
nacional dedicada a oferecer suporte 
técnico e tecnológico em equipamentos 
para troca de calor e separação centrífu-
ga, apresentará sua linha de intercam-
biadores de calor à placas, bem como 
oferecerá suporte sobre a manutenção 
e fornecimento de peças.

A Intersys (Stand 7R-47), empresa 
argentina com ampla gama de soluções 
em equipamentos para gravura em me-
tal para a impressão e codificação, iden-
tificação e rastreabilidade industrial de 
produtos, apresentará os equipamentos 
CI 700 e pigmentadas Citronix, equipa-
mento HQC da Kortho, e o equipamento 
TPC 501 da Tinper. A empresa também 
lançará o SUNX Panasonic. 

A Norit Südmo Latinoamérica 
(Stand ID-10) apresentará os produtos 
Südmo: válvula Control SVP 2000, vál-
vulas SVP de curso longo, válvulas de 
amostragem, e os produtos Haffmans 
OGM, cDGM, OptiHaze, além da mem-
brana XIGA da XFlow.

A Pehuen (Stand 4J-40) apresenta-
rá novos controles digitais Full Gauge 
para aplicações de controle de fases e 
proteção elétrica de motores e compres-
sores, controle de câmaras frigoríficas, 
temperatura e umidade em processos 
industriais. Também exibirá o sistema  
Sitrad para gestão e registro de eventos 
de temperatura, pressão, umidade, con-
trole elétrico (tensão) e aquecimento so-
lar. Os visitantes poderão retirar um de-
monstrativo do sistema gratuitamente.

A Pelosi Benedetto (Stand 2C-30) 
apresentará a clipadora automática 
K4, uma máquina automática de alta 
produção, conectada em embutidoras 
para fechamento de salsichas de tripa 
natural ou artificial com dois clips de 
alumínio. A K4 incorpora um sistema 
especial para fechamento de uma gran-
de variedade de embutidos e tripas, 

aproximadamente de 45 a 90 mm de 
diâmetro, ou mais, dependendo do tipo 
de produto. Controlada por computador, 
permite a troca de diferentes parâme-
tros e opções para perfeita adaptação a 
diferentes trabalhos. 

A Penta (Stand 5K-15), fabricante de 
detectores de metais e controladores de 
trânsito, apresentará a Unidade de Con-
trole Final Flex-CMW, uma combinação 
de detector de metais de última geração 
com sistema de pesagem dinâmico e um 
software programado para manter o con-
trole estatístico do lote de produção e 
dar cumprimento aos requerimentos de 
sistemas de gestão de qualidade, como 
HACCP, BRC e ISO 22000. A empresa 
apresenta também o detector de metais 
para diversas aplicações na indústria 
frigorífica, um equipamento com painel 
de comando a distância especialmente 
projetado para atender as exigências de 
estanqueidade que impõem estas aplica-
ções; bem como os novos benefícios do 
software Flex-Control, adaptadas para 
otimizar os registros e relatórios de 
eventos produzidos nos pontos críticos 
de controle.

A Prime International (Stand 3F-47/ 
3F-48), apresentará a nova picadora 
Weiler Omni-V, uma versátil e potente 
multiplicadora que opera com blocos 
congelados até carne fresca. Também 
exibirá os novos fornos para temperados 
e cocção por microondas Amtek; e os 
modernos equipamentos aplicadores de 
empanado e salteado Stein Ultra-V, com 
maior versatilidade. 

A empresa Sistemas de Codifica-
ção (Stand 5L-10) apresentará dois 
produtos desenvolvidos e produzidos 
na Argentina: Siscod ETT-50, primeiro 
codificador que opera por transferência 
térmica, com inovador sistema opera-
tivo. Possui gestão simplificada para o 
operador e permite uma codificação 
limpa e segura on line, sem utilizar tipo-
grafia. A empresa apresentará também 
o Siscodjet, uma impressora de grandes 
caracteres com tecnologia Drop On De-
mand para impressão sem contacto de 
materiais absorventes e não-absorventes 
na linha de produção. 

A Supercontrols (Stand 3H-45), 
representante exclusiva da empresa 
italiana Carel, líder em controles para 
refrigeração, ar condicionado e no 

campo da umidificação, apresentará 
uma nova linha de umidificadores 
adiabáticos ideais para aplicações na 
indústria alimentícia, como secadores, 
câmaras frigoríficas, vinícolas, avícolas, 
supermercados e laboratórios. Também 
dispõe de uma amplia linha de controles 
e instrumentos de medição.

A TecnoAlimenti (Stand 5N-20) 
participará da palestra sobre inovações 
tecnológicas no uso de enzimas em 
produtos cárnicos,  ministrada por 
Sandra Arribas Torras, da empresa BDF 
(Espanha). Também estará presente o 
engenheiro Gabriel Krenz, represen-
tante da Solae, empresa líder mundial 
em  proteínas de soja; e o representante 
técnico da empresa italiana Fratelli  
Pagani, líder em sabores naturais.

A Tecnomaquinarias (Stand 3G-02) 
apresentará a fechadora para embutidos 
frescos com nova tecnologia; a limpa-
dora ASP 300l; o novo sistema a vácuo 
para embutidos VAE 10; e sistemas de 
multimoldes.  

Tecno Fidta 2010
Data: 21 a 24 de setembro de 2010
Local: centro Costa Salguero  
Buenos Aires,  Argentina
Informações gerais: www.tecnofidta.com
Informações sobre os eventos paralelos:
Jornada Técnica 2010 e cursos 
“Realidades e fantasias dos temperos 
na República Argentina” e “Qualidade 
dos alimentos: impactos do sistema 
envase/logística sobre os mesmos”: 
tecnologos@alimentos.org.ar
Seminário “Carnes diferenciadas e não 
tradicionais”:  
seminariocarnes@fetap.org.ar
4º Seminário Internacional “Integração 
na cadeia de produção da carne bovina: 
rumo a uma nova pecuária”:  
eventos@agro.uba.ar
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