
A empresa holandesa ACB Solutions confia nos 
armários da Eldon para o fornecimento de 
soluções personalizadas na indústria alimentar

A ACB Solutions, empresa holandesa especializada em transportadores e 
sistemas de transportadores há mais de 20 anos, oferece uma vasta gama de 
soluções avançadas e personalizadas, seja como parte de uma máquina, um 
novo transportador ou uma linha de processo totalmente nova.

A ACB Solutions encontra-se, atualmente, na fase final de um projeto que consiste na construção de uma linha 

automática de processamento de tomate para a Wittenberg Gemüse GmbH na Alemanha, a qual inclui um 

sistema informatizado para armazenamento e embalamento de vários tipos de tomates. O transportador 

desloca os tomates colhidos de uma estufa e efetua a sua introdução no sistema. A máquina deteta imediata-

mente para que tipo de transportador da ACB devem ir os tomates, assim como o respetivo peso num 

carrinho. Todos os dados são registados e os produtos são armazenados automaticamente numa memória 

intermédia com uma capacidade máxima de 5000 caixas. Isto significa que, num único lote, podem existir 

mais de 50 000 kg de tomates registados na memória intermédia.
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Para a cadeia de fornecimento, a ACB Solutions disponibilizou também quatro linhas de embalamento. Uma 

linha de embalamento é capaz de separar e distribuir os tomates a serem embalados em cada linha. A 

memória intermédia redireciona o tipo em causa (com base no sistema FIFO) para a linha de embalamento 

correta. Cada linha de embalamento é capaz de processar, em média, cerca de 60 recipientes por minuto, 

incluindo a etiquetagem e o embalamento Flow Pack em cada linha.

A solução da Eldon

Os armários da Eldon utilizados pela ACB Solutions nas suas máquinas são, na sua maioria, armários de aço 

macio de instalação no solo ou de montagem na parede. A MKD, em versão semicompacta de aço macio e 

com porta dupla, foi a escolha perfeita de armário de instalação no solo, com os respetivos painéis traseiro e 

do tejadilho amovíveis que permitem uma perfuração fácil. Os armários MAD de montagem na parede 

utilizados neste projeto são versáteis e concebidos especialmente para serem práticos e eficientes, permitindo 

ainda uma fácil personalização e aplicação de acessórios para cumprir requisitos específicos. Nos armários de 

aço macio da Eldon foram incorporados inversores integrados dedicados a cada acionador. A monitorização 

de HMI é facilitada pelos ecrãs LCD. O projeto incluiu ainda consolas e vários acessórios de gestão térmica e 

iluminação para melhorar a gestão da máquina.

Especificação da entrega

 � Armários de instalação no solo, MKD20164R5, 2000x1600x400, IP55/NEMA12, 13/IK10

 � Armários de montagem na parede, MAS0605021R5, 600x500x210, IP66/NEMA4, 12, 13/IK10

 � Consolas, MPG10R5, 985x1000x400, IP66/NEMA4, 12, 13

 � Filtro de extração, EFA220R5, IP54, NEMA12

 � Termóstatos, ETR200, IP 20

 � Luzes, LTS11

 � Bases, PF2080

 � Ventiladores com filtro, EF220R5, IP54

Linhas de embalamento e 
processamento de tomate
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