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Pas Reform  
Desempilhadeira de 
bandejas de 30 ovos
Para a transferência simultânea de seis bandejas
de cada vez para a linha de ajuste de ovos

| Manejo do ovo |
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Benefícos 
A desempilhadeira de pilhas de bandejas 
de 30 ovos desempilha automaticamente 
até seis bandejas cheias (papel ou plástico). 
Fácil utilização por um único operador com 
transportadora flexível amortecedora. O 
controle de alimentação automático para as 
pilhas está incluído. As pilhas são giradas 90 
graus após retirada de cada bandeja para uma 
desmontagem fácil e contínua da pilha inteira.

Como funciona
–  As pilhas com o máximo de seis bandejas de 
30 ovos são colocadas na transportadora para 
fornecer à desempilhadeira de bandejas. Devido 
à maior velocidade desta transportadora, a 
primeira pilha é separada das outras pilhas
– Assim que a pilha corre contra os limitadores 
no centro do sistema de desempilhamento de 
bandejas, a transportadora para e as pinças no 
prato giratório levantam a pilha pela segunda 
bandeja na pilha, deixando a primeira bandeja 
na transportadora
– Os limitadores se deslocam para baixo 
e a primeira bandeja é transportada 
posteriormente para a  transportadora de 
transferência
– Ao mesmo tempo, o prato giratório gira a 
pilha levantada a 90 graus e coloca a pilha de 
volta na transportadora, deixando a segunda 
bandeja no transportador e levantando 
novamente a pilha pela terceira bandeja
– Assim que a pilha completa é desempilhada, 
os limitadores se movem novamente e a 
próxima pilha entra na desempilhadeira

Desempilhadeira de bandejas 
de 30 ovos

Especificações técnicas 
Capacidade 
Potência instalada 
Max. de peso da pilha 
Demanda de ar 
Dimensões (CxLxA)  
Peso 
Material 
Marcação IP

> 67 pilhas/hora ou 30.000 ovos/hora 
> 1.52 kW
> 6 bandejas com 30 ovos cada
> 15 litros/min a 8 bar
> 1.200 x 900 x 1.600 mm
> 350 kg
> Aço inoxidável AISI304
> IP65 

Produtos relacionados

 Empilhadeira para bandejas vazias 

 de 30 ovos 

 Levantador de ovos a vácuo 

 Sistema de carregamento de ovos 

 Sistema de ajuste de ovos

Desempilha automaticamente bandejas 
de transporte
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