
Food Processing Equipment

TRANSPORTADOR ALIMENTADOR 

NEAEN FC 



O transportador alimentador NEAEN FC consiste em um funil de carga, o 
tamanho do qual é determinado pelo produto e pela capacidade de saída 
necessária, e um transportador inclinado, o que assegura que o produto 
seja levantado e uniformemente transportado para um determinado 
lugar para futuro processamento.
O volume do funil de carga, a largura do transportador, o angulo de inclinação, o comprimento 
necessário e o tamanho das bordas é determinado individualmente dependendo dos requisitos do 
cliente.

A velocidade da correia do transportador pode ser regulada opcionalmente com um conversor de 
frequência.

Os transportadores alimentadores da série FC podem ter uma configuração pivotante. O material de 
construção da correia do transportador depende do tipo de produto (solto, pegajoso, com ou sem 
embalagem) e outros fatores. Todas as peças exceto a correia do transportador são produzidas em 
aço inoxidável AISI304 para a indústria alimentar.

O transportador alimentador NEAEN FC pode ser produzido em versão estacionária ou móvel.



Food Processing Equipment

A EMPRESA EMA EUROPE POSSUI 
MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO, PROJETO 
E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS PARA O PROCESSAMENTO 
TÉRMICO DE ALIMENTOS. 
Nossa ampla variedade de equipamentos disponíveis 
comercialmente inclui fritadeiras e fornos de esteira contínua, 
fritadeiras em tambor, branqueadores por lote, branqueadores 
em tambor e com esteira, descongeladores, panelas de 
cozimento industriais atmosféricas e a vácuo, trocadores 
de calor de superfície raspada e diversos equipamentos 
auxiliares, como lavadoras, transportadoras, bombas, 
homogeneizadores e outros.

Nossa empresa oferece um ciclo completo de serviços, desde 
a concepção de projetos tecnológicos até a fabricação de 
equipamentos de qualquer nível de complexidade em nossa 
área de produção própria, localizada no coração da Europa. 
Oferecemos também a colocação do equipamento em 
funcionamento e mantemos os serviços em garantia e após o 
término desta através de nosso próprio centro de atendimento.

Tendo muita experiência na implantação prática de projetos nas 
áreas de processamento industrial de carnes, frutas, legumes 
e produtos semiacabados, entre outros, nossa empresa está 
pronta para oferecer aos clientes consultoria tecnológica, 
desenvolvimento do processo de produção de projetos, 
fabricação de equipamentos, supervisão de montagem, ativação 
de equipamento e serviços adicionais de manutenção.

info@neaen.com

Encontre o 
representante de vendas 
mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/
pt-br/informacoes-de-
contacto


