
Food Processing Equipment

TRANSPORTADOR PARA FECHAR TAMPAS 

NEAEN LCC



O transportador NEAEN LCC para fechar tampas de 
recipientes e baldes. O transportador NEAEN LCC é 
destinado ao fecho de tampas em recipientes ou baldes 
de produtos alimentares pré-embalados (Embalamento 
para HORECA ou embalamento a granel), assim como 
produtos não alimentares tais como tinta, e outros 
produtos na indústria química e outras indústrias.

Como funciona o transportador para fechar 
tampas NEAEN LCC
Os recipientes ou baldes que o operador cobriu parcialmente com uma 
tampa são colocados em um transportador especial, equipado com rolos 
em diferentes alturas. Os rolos pressionam gradualmente a tampa para 
baixo, ajustando-a ao recipiente. O último rolo é ajustado para assegurar 
que a tampa esteja completamente fechada.
A conceção do transportador é reforçada para que os rolos suportem a 
pressão de forma fiável.
A altura ajustável dos rolos permite o uso de um único transportador para 
fechar as tampas em recipientes ou baldes de diferentes volumes e alturas
O comprimento e largura do transportador são determinados pela 
capacidade de saída necessária e pelo tipo de recipientes que estão a 
ser fechados.

Vantagens do transportador para fechar tampas 
NEAEN LCC
  O transportador é produzido inteiramente em aço inoxidável AISI304 
para indústria alimentar, o que garante a proteção contra corrosão e 
longa vida de serviço.
  Construção duradoura e reforçada.
  Aplicação universal. Pode fechar a tampa em uma variedade de 
recipientes com apenas um transportador.
  Capacidade de saída aumentada. Ao usar este transportador para fechar 
tampas, pode aumentar significativamente a velocidade de trabalho do 
operador e aumentar a capacidade de saída de linhas de embalamento.
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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


