
MÁQUINA DE PENDURAR ENCHIDOS AUTOMÁTICA

A nova máquina de pendurar enchidos automática MCC450 

consegue uma grande redução de tempo na elaboração de 

enchidos. Muito fácil de programar, eficaz e segura, permite 
pendurar automaticamente os enchidos para ficarem sempre à 
mesma distância.

Para além da sua velocidade e fiabilidade, esta máquina de 
pendurar inclui mais vantagens de configuração, tornando-a assim 
mais flexível e personalizável: o carregador automático de tubos, o 
carrinho de saída de enchidos ou o peso dos enchidos podem ser 
aumentados para se adaptarem às necessidades da sua produção.

MCC450
modelo

NOVA MÁQUINA DE PENDURAR 
AUTOMÁTICA MAIS RÁPIDA, 

FIÁVEL E ROBUSTA          



Máquina de pendurar totalmente automática, que vai 

pendurando os enchidos pelos diferentes tubos.

Pode selecionar-se o número de enchidos por cada tubo e a 

máquina calculará automaticamente para que a distância 

entre eles seja igual.

Dispõe de um carregador automático de tubos com 

capacidade máxima para 20 unidades (é possível ampliá-lo).

Carrinho de saída de enchidos com capacidade máxima de 20 

barras (é possível ampliá-lo).

6 bar

155 kg

230 VAC

350 VA

pressão máxima:

peso:

tensão:

potência:

Apta para tubos de diâmetro entre 25 e 30 mm. Com 
possibilidade de integrar outros diâmetros e outras 

geometrias.

Apta para diferentes tipos de enchido em peso e formato. 

Peso unitário máximo 5 kg (é possível ampliá-lo).

Apta para todos os formatos de enchido (ferradura, vela, etc.)

Possibilidade de se adaptar a ambientes ou às circunstâncias 
especiais de cada cliente.

BARREIRA 
DE SEGURANÇA

INTERFACE 
HOMEM-MÁQUINA



Graças ao seu fabrico baseado em design e alta 

tecnologia, a MCC450 é a máquina de pendurar enchidos 

mais:
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Fácil de limpar, desenhada sem zonas inacessíveis.

Rápida: Até 50 enchidos por minuto.

Fiável e robusta.

Interface fácil e intuitiva.

Segura, com todos os dispositivos de segurança.

Manutenção muito simples.

Adequada para enchidos artesanais e industriais.

Económica.

Marca CE.

Medidas expressas em milímetros

Estas e muitas vantagens mais fazem da MCC450 a melhor máquina de pendurar automática do 

mercado. Convidamo-lo a vir confirmar por si próprio!

www.trevinka.com    |    trevinka@trevinka.com

(+34) 886 907 486


