
Food Processing Equipment

O EMPACOTADOR VIBRATÓRIO  
(MESA DE VIBRACIÓN) 

NEAEN NoCAvity 
PARA LINHAS DE ENCHIMENTO PARA PRODUTOS 

QUE FLUEM COM DIFICULDADE



O empacotador vibratório NEAEN NoCavity é usado em linhas de 
enchimento para produtos alimentares e não alimentares viscosos, 
espumosos e de difícil dosagem.
O empacotador vibratório assegura que os recipientes estejam uniformemente cheios com 
produtos viscosos sem permitir a formação de bolsas de ar, que podem fazer com que o produto 
se estrague.

O empacotador vibratório NoCavity garante que cada embalagem do seu produto se encontra 
com o peso declarado por volume.

Este empacotador vibratório é usado em linhas de enchimento para produtos alimentares e não 
alimentares, tais como, mel, compotas, tintas espessas, várias pastas, e mais.



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


