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ALWID-FAvorIt
Máquina tampadora rotativa 
totalmente automática com 
triagem e alimentação au-
tomáticas de tampas, como 
máquina única, incluindo uma 
correia transportadora de ent-
rada e saída ajustável ou para 
integração com uma linha de 
envase já existente.
Capacidade: ajustável para até 
40.000 recipientes por hora, 
dependendo da quantidade de 
cabeças tampadoras.

Mais máquinas podem ser en-
contradas em nosso website: 
www.alwid.de



ALWID 
Sondermaschinenbau GmbH
Wilder Pool 3           Postfach 13 80 
49413 Dinklage        49409 Dinklage

Tel.: (+49)4443 96630
Fax: (+49)4443 2949
E-Mail: info@alwid.de
Internet: www.alwid.de

Características Especiais

A máquina pode ser utilizada para diferentes tipos de tam-
ponamento. A máquina não necessita de piso ou fundação 
especiais e a altura de funcionamento pode ser ajustada 
virando os eixos parafusados nos pés da máquina. Você 
pode equipá-la com inúmeras  entradas para os recipi-
entes.

Os recipientes estão se movendo constantemente enquan-
to são tampados, dessa forma o resultado é uma sequen-
cia operacional suave. Vários dispositivos de segurança a 
desligam. Ex.: quando há falta de recipientes ou tampas ou 
quando as tampas ficam travadas nas rodas estrelas, etc. 
Um ajuste elétrico da velocidade da movimentação da má-
quina com movimentos suaves faz parte do equipamento.  
Transmissão direta da roda de engrenagem na estrutura 
da máquina de forma que a tampadora e as rodas estrelas 
de entrada e saída trabalhem em sincronia.
Não leva muito tempo para alterar para outro tamanho, 
pois a construção é fácil de entender e sólida (ex.: partes 
conectáveis). Uma rápida mudança para outros formatos 
de garrafa é possível devido às peças conectáveis. Você 
pode alterar as cabeças tampadoras de forma rápida e 
fácil. As tampas são manejadas gentilmente. Uma caixa de 
segurança em todos os lados da máquina, com portas cor-
rediças e interruptores de segurança é montada seguindo 
o padrão CE. 

Informações técnicas

Capacidade: Máximo 40.000 recepientes/h  
  (dependendo do número de 
  cabeças tampadoras)
Número de cabeças 
tampadoras:  3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
Tipos de cabeça 
tampadora: cabeça rosqueadeira com ajuste 
  mecânico ou magnético do torque, 
  para várias tampas de rosca,   
  cabeças de tampadoras de pressão  
  para PP,  MCA, STELCAP e outras, 
  cabeças  tampadoras para tampas 
  de pressão, rolhas de adesão,   
  tampas de garrafa, rolhas de cortiça  
  entre outros.
Alimentador de tampas: automaticamente através de 
  vibrador ou separador mecânico
Direção de trabalho: esquerda para a direita/direita para 
  a esquerda
Altura de trabalho:  850 +/- 50 mm (ou conforme necessário)
Base feita de: aço envernizado ou aço inoxidável
Conexão elétrica: 230/400 V, 50 Hz, 3 fases + N + PE (também  
  disponível na versão EX) ou especial.

Conexão pneumática: R 1/2“ /  6 bar

Diferentes aplicações

máquina pode ser utilizada em uma variedade de trabalhos de tampona-
mento  com requisitos totalmente diferentes entre si.

Diâmetro dos recipientes: Individual (a máquina será adequada 
 conforme sua requisição)
Altura dos recipientes: ndividual (a máquina será adequada 
 conforme sua requisição)
Material dos recipientes: vidro, plástico, cerâmica ou metal 
 laminado                                                           
Formato dos recipientes: recipientes redondos ou moldados.
Tipo de Tampa: PP, MCA, tampas de garrafa, tampas 
 de pressão, tampas de rosquear, 
 entre outras.

Nosso programa de distribuição:

• Máquinas envasadoras
• Máquinas tampadoras
• Máquinas envasadoras e tampadoras 
 combinadas como sistema de blocos
• Mesas alimentadoras e coletoras
• Correias de transporte para usinas e fábricas.
• Máquinas de triagem
• Máquinas especiais
• Sistema de transporte de materiais.
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