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FIPAN 2016 APRESENTARÁ NOVIDADES NO SETOR DE MAQUINÁRIOS,
EMBALAGENS E RÓTULOS
A FIPAN – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo
Independente de Alimentos – apresentará novidades no setor de maquinários e
embalagens. Entre elas, cilindros automáticos com comando eletrônico,
equipamento de fabricação de salgados de pequeno porte e laminadora veloz para a
produção de discos de pizza, uma das grandes apostas da feira desse ano.
Neste ano de 2016, em sua edição mais recente, a FIPAN – Feira Internacional
de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos –, trará novidades
com seus tradicionais expositores de maquinário e embalagens. Desde equipamentos
voltados para a confecção de alimentos salgados e doces até alguns voltados para
embalagens finais.
A Prática traz um novo cilindro automático com comando eletrônico. Também
apostando na automatização de seus produtos, a Gel Coffeetrará uma nova cafeteira
de expressos instantâneos. A Indiana Máquinas apresenta seu novo equipamento de
fabricação de salgados de pequeno porte. A LEP aposta na sua laminadora veloz para a
produção de discos de pizza e na nova máquina de produção de bisnaguinhas.
Já a Bizerba aperfeiçoa sua balança de alta precisão acompanhada de um
sistema operacional multimídia, além de contar com impressora acoplada. A Toledo
também lançará uma nova balança totalmente informatizada.
Além de novas empresas e novidades, a FIPAN 2016 marca o retorno de
diversas empresas participantes com seus produtos tradicionalíssimos. A Imeca
mostrará sua linha de móveis em aço, além de assadeiras e esteiras. Também com
móveis, a JHM Máquinas é especializada em seladores, pesadoras, empacotadoras,
alimentadoras e contadoras automáticas. O rol de opções é vasto e atende todas as
necessidades do consumidor. A Abipack também trará suas embaladoras e seladoras
para a feira de negócios.
Sucos e fornos
Já a Zummo, especializada em máquinas de sucos de laranja, também trará um
sistema internacional de filtragem de óleo. Para finalizar, a Ferri, uma das empresas
mais completas em termos de maquinários e móveis em inox, apresentará um novo
estande totalmente remodelado prometendo roubar as atenções. Em seu espaço,
teremos fornos industriais, além de uma infinidade de fritadeiras, fornos de pizza,
chapeiras, entre outros.
Além de maquinário, o setor de embalagens e rótulos também trará novidades.
A Cake& Scrap apresenta uma nova linha de corantes. A Vemag trará novos dosadores
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manuais para bolos. Já a Decorvision apresenta uma nova coleção de forminhas
prontas para irem ao forno.
A FIPAN 2016 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo
Independente de Alimentos – é a maior feira setorial da América Latina e a quinta do
mundo e traz as novidades que alimentarão o setor de panificadoras e varejo
independente de alimentos (o foodservice é o setor alimentício que mais cresce no
mundo todo) para o segundo trimestre. Terá um espaço especial para pizzas – Espaço
Pizza Roldão -, onde, além de lançamentos de produtos para a confecção de pizzas,
terá palestras e performances para os visitantes inscritos.
A feira acontecerá entre os dias 26 e 29 de julho, no Expo Center Norte – Rua
José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo – das 13 às 21 horas (no último
dia, se encerrará às 19). Tem como patrocinador a Souza Cruz e como apoiadores
Sindustrigo, AIPESP, ABIP, FIESP, Confederação Interamericana da Indústria do Pão
(CIPAN). É promovida pelo Sampapão e organizada pela Seven. É expressamente
proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhado pelos responsáveis.
Maiores informações no site www.fipan.com.br.
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