
Food Processing Equipment

PRZENOŚNIK DO ZAMYKANIA POKRYWEK  
POJEMNIKÓW LUB WIADEREK 

NEAEN LCC



Przenośniki NEAEN LCC są przeznaczone do 
zamykania pokrywek na pojemniki lub wiaderka 
paczkowanych produktów spożywczych (standardu 
HoReCa lub opakowań hurtowych), jak i produktów 
przemysłowych, takich jak farby i inne produkty 
przemysłu chemicznego i innych gałęzi przemysłu.

Zasada działania przenośnika zamykającego 
pokrywki NEAEN LCC
Pojemniki lub wiaderka, które operator nakrył pokrywką zostają 
umieszczone w specjalnym przenośniku, wyposażonym w rolki o 
różnych wysokościach. Rolki stopniowo dociskają pokrywkę, dzięki 
czemu zostaje ona mocno zamontowana na pojemniku. Ostatnia rolka 
jest regulowana pozwalając zapewnić całkowite zamknięcie pokrywki.
Konstrukcja przenośnika jest odpowiednio wzmocniona tak, że rolki 
niezawodnie pracują w warunkach podwyższonego nacisku.
Regulowana wysokość rolek pozwala na korzystanie z jednego 
przenośnika do zamykania pokrywkami  pojemników lub wiaderek 
różnych rozmiarów i o różnej wysokości.
Długość i szerokość przenośnika jest określana przez oczekiwaną 
wydajność oraz rodzaj pojemników, które mają być zamykane.

Zalety przenośnika do zamykania pokrywek 
NEAEN LCC 
  Przenośnik jest wyprodukowany w całości ze stali nierdzewnej AISI304 
dopuszczonej do stosowania w przemyśle spożywczym, która 
zapewnia ochronę przed korozją i długi okres eksploatacji.
  Wytrzymała, wzmocniona konstrukcja 
  Uniwersalne zastosowanie. Przy użyciu jednego przenośnika można 
zamykać pokrywkami różnego rodzaju pojemniki.
  Podwyższona wydajność. Korzystając z tego przenośnika do 
zamykania pokrywkami można znacznie usprawnić pracę operatora i 
podnieść wydajność linii pakujących.



Food Processing Equipment

FIRMA EMA EUROPE DYSPONUJE PONAD 
TRZYDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM 
W  ZAKRESIE ROZWOJU, PROJEKTOWANIA 
I PRODUKCJI SPRZĘTU PRZEMYSŁOWEGO 
PRZEZNACZONEGO DLA TERMICZNEJ 
OBRÓBKI ŻYWNOŚCI. 
Gama dostępnych na rynku urządzeń obejmuje smażalniki 
przenośnikowe do pracy ciągłej oraz piekarniki, 
frytkownice bębnowe, blanszowniki wsadowe, bębnowe 
oraz przenośników, odmrażacze, kotły warzelne  do pracy 
ciągłej i wsadowe,  zarówno atmosferyczne, jak i próżniowe, 
skrobakowe wymienniki ciepła, a także szeroki zakres 
urządzeń pomocniczych takich jako zmywaki, przenośniki, 
pompy, homogenizatory i wiele innych.

Nasza firma zapewnia pełną obsługę cyklu produkcyjnego, 
poczynając od  projektowania rozwiązań technologicznych, 
a kończąc na produkcji urządzeń o dowolnej złożoności w 
naszym własnym zakładzie produkcyjnym znajdującym się 
w samym sercu Europy. Zapewniamy także implementację 
wyposażenia w miejscu docelowym, przestrzeganie 
warunków gwarancji oraz serwis pogwarancyjny w ramach 
naszego własnego centrum serwisowego.

W oparciu o bogate doświadczenie w praktycznej realizacji 
projektów w zakresie przetwarzania przemysłowego 
dotyczącego produktów mięsnych, warzyw i owoców, 
półproduktów oraz innych produktów, nasza firma 
jest w stanie zaoferować konsultacje technologiczne, 
przeprowadzenie rozwoju procesu produkcyjnego, 
wyprodukowanie urządzeń, nadzór nad montażem, 
procedurami rozruchowymi, jak również zapewnić 
późniejsze usługi serwisowe dla swoich klientów.

info@neaen.com

Znajdź najbliższego 
przedstawiciela 
handlowego 

http://neaen.com/ 
pl/kontakt


