
ALWID-BOY / ALWID-BRILLANT
máquina tampadora semiautomática

ALWID-BOY / 
ALWID-BRILLANT 
 Máquina tampadora se-

miautomática como                                         
máquina de mesa 

(ALWID-BOY) ou como                            
estrutura móvel 

(ALWID-BRILLANT).
Mais máquinas podem ser 

encontradas
em nosso website: 

www.alwid.de

ALWID-PIKKOLO
A máquina semiautomática ALWID-PIKKOLO
é uma alternativa razoável 
à ALWID-BOY/BRILLANT. Não há levantamento de 
placa motorizado. O operador atua manualmente 
através de uma alavanca de movimento.

Image: como vácuo máquina tampando do parafuso



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:

Essa máquina tampadora semiautomática pode ser 
apresentada como uma máquina de mesa (ALWID-BOY) 
ou como uma estrutura móvel sobre rodas (ALWID-
BRILLANT). Pode ser utilizada para diferentes tamanhos 
de tampas, tamanho e formato de recipientes. Você pode 
usar diferentes tamanhos de cabeças tampadoras, que 
podem ser alteradas rapidamente (veja em “informações 
técnicas”).
O operador posiciona as tampas manualmente nos recipi-
entes. Em seguida posiciona os recipientes na placa de ele-
vação. Com a alavanca de duas hastes ele ativa o processo 
de tamponamento. O recipiente com tampa é elevado e 
um processo automático de tamponamento é iniciado. O 
interruptor de segurança assegura apenas um movimento 
de elevação. O interruptor de segurança de duas hastes 
também assegura o padrão CE.
A máquina não necessita de piso ou fundação especiais e 
pode ser posicionada individualmente quase em qualquer  

Informação Técnica

Capacidade: aproximadamente 1200 recipientes por hora   
 (depende do operador)
Cabeça tampadora: fileiras com 3 ou 4 cabeças tampadoras,   
 cabeça rosqueadeira com torque ajustável,  
 muitas outras alternativas possíveis (depen 
 dendo das requisições do cliente.)     
Alimentador de Tampas: manualmente ex.: o operador   
 posiciona a tampa na boca do recipiente
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.
Peso:                                    aproximadamente 95 kg
Dimensões: 485 mm x 635 mm x 1050-1500 mm 
 (largura x profundidade x altura) (a altura  
 depende do tamanho do recipiente)

Diferentes aplicações

A máquina é bem flexível e pode ser utilizada para diferentes tipos de 
requisitos de tamponagem. 

Diâmetro dos recipientes: Conforme solicitado (a máquina será adequa 
 da conforme sua requisição)
Altura dos recipientes: Conforme solicitado (a máquina será adequa 
 da conforme sua requisição).
Material do recipientes: recipientes feitos de materiais usuais
Formato dos recipientes: recipientes redondos e moldados
Tipo de Tampas: vários tipos, tampas de pressão, PP, MCA,  
 tampas metálicas, tampas de rosquear,  
 rolhas de aderência, tampas de garrafas,  
 rolhas de cortiça e outras 

Nosso programa de distribuição:

• Máquinas envasadoras
• Máquinas tampadoras
• Máquinas tampadoras e de envase 
 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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