
ALWID-VArIAnt
Totalmente automática, má-
quina tampadora de uma 
cabeça com roda estrela e 
triagem e alimentação de 
tampas automáticas, como 
máquina única, incluindo cor-
reia transportadora de entrada 
e saída ajustável. Alcance de 
capacidade: ajustável até 3600 
garrafas/h.
Mais máquinas podem ser en-
contradas em nosso website: 
www.alwid.de

ALWID-VARIANT
totalmente automática, máquina tampadora de 1 cabeça

ALWID-VArIAnt-MInI
A ALWID-VARIANT-MINI é uma alternativa razoável à ALWID-
VARIANT “padrão”. As tampas não são triadas e alimentadas 
automaticamente, um operador as posiciona manualmente nos 
recipientes antes da máquina tampá-las. Algumas versões po-
dem ser modificadas posteriormente para uma 
versão totalmente automática com tamponamento 
e triagem automáticos.



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 é uma tampadora de 1 cabeça e pode ser utiliz-
ada para diferentes tipos de tampas, tamanhos e formatos 
de recipientes. Você pode utilizar rapidamente cabeças 
tampadoras mutáveis, totalmente diferentes (veja  em 
“Informações técnicas”).

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. Vários dispositivos 
de segurança a desligam. Ex.: quando há falta de recipi-
entes ou tampas ou quando as tampas ficam travadas. As 
tampas são triadas de forma gentil e transportadas para a 
cabeça tampadora. Uma caixa de segurança em todos os 
lados da máquina, com portas corrediças e interruptores 
de segurança é montada seguindo o padrão CE. 

ALWID-VArIAnt-DSt:
O processo de tampar ocorre ciclicamente. Isso significa 
que uma roda estrela especial alimenta a cabeça tampado-
ra periodicamente com recipientes. Essa rápida e alterável 
roda estrela é feita para o recipiente usado e garante o po-
sicionamento exato sob a cabeça tampadora sem grandes 
ajustes. Por isso o tempo necessário para mudanças é 
reduzido ao mínimo.

ALWID-VArIAnt-DL:
Essa máquina trabalha com tampas. Os recipientes são po-
sicionados no centro da cabeça tampadora, o processo de 
tampar é feito ciclicamente (como ALWID-VARIANT-DST). 
A vantagem dessa tampadora é não necessitar de partes 
formatadas adicionais (rodas estrela). Isso faz com que 
seja especialmente interessante para empresas que têm 
recipientes diferentes ou  maiores como latas.          

Informações técnicas

Capacidade: ajustável até 3600 recipientes/h
Número de cabeças 
tampadoras:   1
Tipos de cabeça 
tampadora:           cabeça rosqueadeira com ajuste 
  mecânico ou magnético do torque,  
  para várias tampas de rosca, cabeças 
  de tampadoras de pressão, cabeças   
  tampadoras para tampas de pressão, 
  PP, MCA, 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

A 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: Individual (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.

ALWID-VARIANT
totalmente automática, máquina tampadora de 1 cabeça


