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Expanda e melhore o desempenho e segurança de suas velhas máquina de sacos com o Programa de Reforma da CSI. 
Tanto faz se você precisa de uma substituição do servo de seu sistema hidráulico ou apenas uma atualização, oferecemos 
várias opções que se encaixam em suas necessidades e orçamento. Há muitos anos, a CSI vem reformando com sucesso 
lançadeiras incorporadas, máquinas de selagem inferior, blocadoras e máquinas de selagem lateral da Gloucester, J&C, 
Samtech, Gamma e outras. Aproveite os benefícios de ter uma máquina “como nova” por uma fração do custo, incluindo 
nenhuma bagunça, comprimentos de sacos mais precisos, um ano de garantia total ou a garantia do fabricante dos 
componentes, além de manuais online e recursos de solução de problemas ininterruptamente.   

SERVIÇOS DE REFORMA EM MÁQUINAS DE SACOS

Pacotes de migração 
para as Máquinas de Sacos CSI de 1ª e 2ª gerações

Desde 2018, nós não conseguimos mais dar suporte a máquinas de 
sacos CSI mais velhas e estamos oferecendo pacotes de migração: 

 Pacote 1:  Parte eletrônica toda nova
 Pacote 2:  Parte eletrônica e caixas de engrenagens todas novas

Nossa sugestão é modernizar uma máquina de sacos agora, juntar 
as peças obsoletas e manter suas outras máquinas funcionando. 
Fale conosco para discutirmos qual solução é melhor para 
suas necessidade.

Programa de Empréstimo para Reforma
Mantenha sua linha de produção a todo o vapor com o Programa 

de Empréstimo para Reforma de Máquinas de Sacos da CSI. Receba 
uma máquina de saco emprestada gratuitamente enquanto reformamos 
sua máquina. O tempo de entrega normal é de 8 a 12 semanas após 

o recebimento de sua máquina e da Ordem de Serviço

(Cronograma com base na disponibilidade de empréstimo. O cliente se responsabiliza pelo 
transporte ida e volta, custos de instalação e quaisquer danos à máquina emprestada.)

Para dúvidas sobre a migração de máquinas de sacos, reforma ou serviços de empréstimo, 
envie um e-mail para: sales@convertingsystems.com ou ligue para 847.519.0232
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