
A tna roflo® VM 3 é o melhor sistema de esteira de transporte vertical, que
move o produto através de movimentos vibratórios. Devido ao método de
transporte tanto horizontal como vertical, a tna roflo® VM 3 é ideal para
equilibrar os altos e baixos do produto, além de oferecer o método mais
eficiente para armazenamento em linha.

 

Adequada para todas as necessidades de
produção, com um design versátil que inclui
várias opções de panelas.

Capacidade de inclinação até 10 graus sem
limite de distância.

Garanta que uma amplitude constante seja
mantida independentemente da carga na
bandeja com o controle de ciclo fechado.

Escolha entre as opções proporcionais ou
sem portões, que são muito fáceis, simples
e rápidas de limpar.

Baixo consumo de energia que funciona em
frequência natural, e nenhum desgaste de
peças para oferecer um ciclo de vida mais
longo e reduzir a necessidade de
manutenção.

Integração perfeita com o sistema de
tempero tna intelli-flav® para melhorar o
desempenho, a eficiência e a economia de
energia em qualquer linha de produção
alimentar.

RECURSOS-PADRAO

Controlador de microprocessador
compacto
Sensor de retroalimentação integrado à
bobina eletromagnética
Conectividade através de um plugue e
tomada
Construção soldada contínua

APLICAÇÕES

alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
carne e aves
cereais
congelados
doces
laticínios
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Formatos com portões
Designs para ambientes secos e
úmidos (disponíveis na linha
completa)
Alimentadores vibratórios
Soluções de tempero
Sistemas multipack totalmente
automatizados em alta velocidade
Panelas personalizadas

esteira de transporte para distribuição vibratória

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/laticinios/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna roflo® VM 3 padrão grande alimentadoras cruzadas

tamanho da seção da panela

largura x profundidade mm (pol.) 450 (17,7) x 150 (5,9) 750 (29,5) x 200 (7,9) 300 (11,8) x 150 (5,9)

taxa de transferência kg/h (lbs/hr)

densidade @55 g/L (lbs/gal) 1114 (2456) 3713 (8186) 743 (1638)

densidade @100 g/L (lbs/gal) 2025 (4464) 6750 (14881) 1350 (2976)

densidade @200 g/L (lbs/gal) 4050 (8929) 13500 (29762) 2700 (5952)

capacidade m3/hr (cfm) 20 (11,8) 68 (40) 14 (8,2)

nível de ruído dB(A) @ 1m 70 70 70

velocidade máxima de transferência m/min (ft/min) 15 (49,2) 15 (49,2) 15 (49,2)

consumo de energia kW (hp) 0,25 (0,3) 0,4 (0,5) 0,1 (0,1)

carregamento no piso

massa da esteira de transporte  kg/m (lbs/ft) 200 (134) 350 (235) 150 (101)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


