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Pas Reform  
Empilhadeira de  
bandejas vazias
Para empilhar bandejas de 30 ovos vazias

| Manejo do ovo |
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Benefits 
As bandejas de 30 ovos vazias são transferidas 
automaticamente para a empilhadeira que 
as empilham. As pilhas de bandejas vazias 
são liberadas e transferidas para o fim da 
transportadora de bandejas vazias, onde elas 
podem ser removidas manualmente para 
posterior processamento. A altura máxima da 
pilha é facilmente ajustável através do painel 
de operação. Reduz a mão de obra manual e 
é adequado tanto para bandejas de papelão 
como de plástico.

How it works
– Bandejas de 30 ovos vazias são fornecidas à 
transportadora de bandejas vazias
– Assim que uma bandeja é posicionada 
acima dos pinos impulsores ela é levantada e 
empurrada através de pinças
– Enquanto continua o curso, os pinos movem-
se para baixo novamente da transportadora e 
param a bandeja vazia
– Esta sequência é repetida enquanto as 
bandejas forem fornecidas pela transportadora 
de bandejas vazias
– Quando a altura máxima da pilha (número 
máximo de bandejas na empilhadeira de 
bandejas vazias) é alcançada, os pinos de 
impulsão se movem para cima. Quando eles 
estão na posição superior, eles param, as pinças 
se movem e os pinos do empurrador se movem 
para baixo novamente, abaixando a pilha de 
bandejas na transportadora de bandejas vazias
– A pilha de bandejas se move 
automaticamente para o final da 
transportadora de bandejas vazias, onde pode 
ser removida manualmente

Empilhadeira de bandejas 
vazias

Especificações Técnicas
Capacidade 
Altura máxima da pilha 
Potência instalada 
Marcação IP 
Material 
Dimensões (CxL)     
Peso 
Incluso

> 1.300 bandejas/hora ou 40.000 ovos por hora
> Bandejas de ovos - 80  de papel ou 50 de plástico
> 0.2 kW
> IP65
> Aço inoxidável  AISI304
> 400 x 400 mm
> 25 Kg
> Sistema automático de liberação da pilha para um transporte adicional

Produtos relacionados

 Sistema de desempilhamento para 

 bandeja de 30 ovos        

 Sistema de carregamento de ovos 

 Sistema de ajuste de ovos 

Bandejas vazias são transferidas para 
empilhadeira de bandejas vazias


