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NEAEN 
SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS CSÖVEK  

ÉS EDÉNYEK FEDELÉNEK ZÁRÁSÁHOZ 



A NEAEN fedélzáró szállítószalag berendezést 
előcsomagolt élelmiszer termékek (egyedi és gyűjtő 
csomagolás), valamint nem élelmiszer termékek, mint 
pl. festékek vagy más (vegy)ipari termékek csövei és 
edényei fedelének zárására tervezték. 

HOGYAN MŰKÖDIK A NEAEN FEDÉLZÁRÓ 
SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS? 
A csövek és edények, amelyek fedelét a kezelő korábban már rájuk 
helyezte, egy speciális szállítószalag berendezésre kerülnek, amely 
különböző magasságokban elhelyezett görgőkkel van felszerelve. A 
görgők fokozatosan nyomják lefelé a fedelet, amíg az szorosan nem 
illeszkedik a csőre vagy az edényre. Az utolsó görgő úgy van beállítva, 
hogy biztosítsa a fedél teljes zárását.
A szállítószalag berendezés olyan formatervezésű, hogy a görgők 
tartósan ellenálljanak a nyomásnak. 
A görgők állítható magassága pedig lehetővé teszi, hogy egyetlen géppel 
zárjuk a fedelet különböző magasságú és térfogatú tárolóedényeken. 
A szállítószalag berendezés hosszúságát és szélességét a szállítási 
igény és a tárolóedények mérete határozza meg. 

A NEAEN FEDÉL-ZÁRÓ SZÁLLÍTÓSZALAG 
BERENDEZÉS ELŐNYEI
  A szállítószalag berendezés teljesen AISI304-es típusú, élelmiszerek 
feldolgozására alkalmas rozsdamentes acélból készült, ami korrózió 
elleni védelmet és hosszú élettartamot garantál. 
  Tartós és erős szerkezet 
  Egyetemes alkalmazás. Ugyanazon géppel különböző méretű 
edényeken zárható a fedél. 
  Megnövekedett szállítási teljesítmény. A fedélzáró szállítószalag 
berendezéssel a kezelő munkáját lényegesen fel lehet gyorsítani és a 
termelési folyamat hozamát meg lehet növelni.
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THE EMA EUROPE VÁLLALAT TÖBB MINT 
30 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK 
A HŐKEZELÉSHEZ HASZNÁLATOS 
IPARI BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK 
TERVEZÉSÉBEN ÉS GYÁRTÁSÁBAN. 
Széles spektrumban forgalmazunk ipari élelmiszer-
feldolgozó berendezések -, többek között automata 
non-stop szállítószalag olajsütőt és sütőt, olajsütő 
dobokat, szakaszosan működő előfőző-berendezést, 
automata non-stop dob és szállítószalag előfőző gépet, 
fagytalanítót, automata non-stop és szakaszosan 
működő, vákuum és atmoszférikus nyomáson üzemelő 
főzőberendezést, kapart felületen keresztül ható 
hőcserélőt, és számos kiegészítő berendezést, mint 
pl. mosóberendezést, szállítószalag berendezést, 
pumpákat, homogenizátorokat és más készülékeket.

Európa közepén található cégünk és üzemeink teljes körű 
szolgáltatást nyújtanak a termék tervezésétől kezdődően 
bármilyen komplexitású és saját üzemünkben legyártható 
gép előállításáig, illetve a berendezés beüzemeléséig, 
jótállás biztosításáig és a garancia időszakot követő 
szervízszolgálatig. 

Cégünk, amely komoly tapasztalattal rendelkezik a hús, 
gyümölcs, és zöldség, valamint félkész és egyéb termékek 
ipari feldolgozásának gyakorlati megvalósításában, 
szakmai konzultációt kínál ügyfeleinknek a termelési 
folyamat fejlesztése, berendezés-gyártás, felállítás, 
felszerelés és a karbantartási munkálatok kapcsán. 

info@neaen.com

Találja meg a legközelebbi 
értékesítési képviselő  
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