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Obrigado! 
 

Parabéns por comprar seu sistema CraftCan da American Beer Equipment. A CraftCan é uma das mais avançadas linhas 

de enlatamento de velocidade média disponíveis. Os funcionários da A.B.E. trabalharam muito para lhe trazer uma 

máquina que fornecerá muitos anos de operação confiável e com mínima quantidade de manutenção. 
 

Seu sistema CraftCan passou por uma abrangente garantia e inspeção de qualidade antes do empacotamento final e 

envio para você. Qualquer resíduo que você ver na superfície da CraftCan são resultado do procedimento de teste e 

devem ser considerados normais. Seus tubos de líquido podem ter resíduos químicos CIP de quando eles foram limpos 

antes do envio. 
 

Por favor leia este manual inteiro antes da instalação e operação do seu Sistema CraftCan para garantir o entendimento 

e funções do sistema. Se você tiver qualquer questão, por favor não hesite em nos contatar: 
 

American Beer Equipment 

402-475-BEER (2337) 
Obrigado pelos negócios! Agora vamos envazar! 
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Antes de instalar ou reparar o sistema, sempre desligue a alimentação de energia para o sistema. Podem ter mais de um 

interruptor de desconectar. Choque elétrico pode causar ferimentos a pessoas ou morte. 

 

 
1. Precauções de Segurança 

a. Por favor leia por completo o manual do Operador / Técnico antes de começar a instalação. 
b. Instalação, ajustes, alteração, serviço, manutenção ou uso improprio podem causar ferimentos a 

pessoas ou danos materiais. Consulte um instalador qualificado ou agência de serviço para informações 
ou assistência. O instalador ou agência qualificado devem usar kits de fábrica ou acessórios autorizados 
ao prestar serviço neste produto. 

c. Siga todos os códigos de segurança. Leia estas instruções por completo e siga todos os avisos. 
Consulte os códigos de construção legal e / ou o Código de Eletricidade Nacional (NEC) para 
requerimentos de instalação especial. 

d. Esta unidade é equipada com um painel elétrico. Este painel deve se manter fechado, exceto 
quando estiver em serviço por indivíduos qualificados. 

e. Esta unidade é equipada com proteção de policarbonato. As proteções devem ficar no sistema 
quando operado para prevenir ferimentos. 

f. Como existem cinco conexões de alta voltagem dentro do sistema, o acesso é limitado a pessoas autorizadas 
apenas. 

g. Esta unidade está sob controle do microprocessador que pode levar a movimentos de componentes 
inesperados. Sempre desligue a energia externa e desconecte o fornecimento de ar na unidade 
quando estiver fazendo serviço ou inspecionando os controles elétricos, e outras áreas na unidade. 

h. Não coloque qualquer parte do seu corpo dentro da enchedora ou recravadora da CraftCan enquanto 
a máquina estiver ligada. Fazer isto pode ser perigoso. 

 

Aviso 

a) Desempacotando a CraftCan 
a) Desempacote a CraftCan e inspecione o sistema para danos no transporte. Se for descoberto dano, 

contate a sua transportadora antes de iniciar. O sistema foi cautelosamente inspecionado antes de 

ser enviado. Se algum dano no sistema for encontrado, é responsabilidade da transportadora para 

corrigir o dano. 

b) Inspecione o sistema por qualquer perda ou cabos desconectados, tubos ou acessórios. Apertados 

como necessário. Não é incomum que alguns acessórios se soltem por conta da vibração que 

ocorre durante o transporte. Faz parte do nosso processo não forçar o torque dos acessórios 

durante o processo de manufatura. Nós descobrimos que é melhor para a vida útil dos acessórios 

apertá-los moderadamente na fábrica do que os forçar. 
 

b) Colocação do Sistema 

a) O sistema deve ser locado para que haja acesso irrestrito para todos os lados. 

b) O sistema deve ser instalado em um local e de forma que vai prevenir danos a pessoas, 

mercadorias e/ou a área ao redor em caso de um estouro, vazamento ou descarga da máquina 

ou linhas de conexão. Nós recomendamos locar o sistema perto de um dreno no chão. 

c) O sistema deve estar seguro de pessoas não autorizadas ou pessoas não treinadas. 

d) O sistema não deve ser exposto a temperaturas congelantes. 
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e) Boas práticas de fabricação e adesão com os regulamentos para operações de comida ou bebida 

devem ser seguidas. 

 
2. Procedimentos de Inicialização 

a. É opção do comprador ter uma conexão elétrica propriamente licenciada para conectar a CraftCan na 
energia. 

b. Uma vez conectada, a CraftCan pode ser energizada girando a alavanca vermelha On/Off para a 

posição “i” na caixa elétrica 

i. O HMI vai fornecer energia para a tela principal da ABE 

ii. Você pode agora se familiarizar com as diversas telas 

c. O fornecimento de ar pode ser conectado por trás da máquina com um conector rápido de 1/2". 

d. O regulador de pressão de CO2 na máquina para os pulsos de CO2 deve ser configurado a 60 PSI. O 

regulador de pressão da linha de ar deve ser configurado em 100 PSI e deve operar em 100 psi +/- 10 

psi. A máquina vai parar caso a pressão saia de qualquer alcance, uma vez que a ABE deseja que você 

tenha a melhor experiência de envasamento possível. Demandas de ar insuficientes não irão permitir 

uma experiência ótima. 

 
 

3. Procedimentos CIP 
a. O Sistema da CraftCan possui a capacidade de CIP. Os tubos são classificados até 165 graus Fahrenheit. 

Para começar o CIP, coloque as latas abaixo dos bocais, e aperte “CIP” na Tela Principal (Figura 1). O 

cilindro do bocal vai se estender e o bocal vai abrir. O tempo de duração do CIP pode ser alterado 

conforme necessidade. Este está em segundos. 

i. NOTA: Se o seu bocal se estende para baixo, e então volta para cima, por favor verifique se o 

seu tempo CIP não alcançou o zero. Se estiver, por favor entre um novo valor de CIP. 

b. É por conta da cervejaria garantir que o procedimento CIP seja feito corretamente. Não realizar um 

procedimento CIP adequado pode levar a um consumo inseguro. Um processo típico CIP pode ser 

similar ao seguinte: 

i. Lavagem dos Grãos da Cerveja 
ii. Lave as linhas de enlatamento com água 

iii. Acído Caústico # 5 
iv. Lave a linha de enlatamento com água 
v. Saniclean (não muito importante) 

1. Pode molhar a máquina em SaniClean 
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4. Procedimentos de Envase 

a. Enchimento 
i. Por favor siga o “Pré-Início da Cerveja” e a “Folha de Configuração do Operador” antes de 

envasar cada vez (página 51). 

ii. Uma versão resumida do tópico anterior é como se segue. Conecte: 

a. O fornecimento da linha de ½” atrás da enchedora 

b. Linha de CO2 de¼” atrás da enchedora 

c. Linha sanitaria de 1-½”(Cerveja) 

iii. Quando estiver pronto para envazar, vá para “Input & Outputs” na tela HMI (Figura 1) 

a. Clique “Habilitar Teste” (Deve ser sempre pressionado antes para qualquer 

ação tomar seu lugar) 

b. Percorra “Empurrar Lata” e “Empurre para Recravar” para se certificar que os 

cilindros estão funcionando suavemente. Se não estiverem, veja se a cerveja 

secou nos eixos. Água quente e spray de silicone aprovado FDA vão produzir 

uma operação mais suave do cilindro. 

c. Use o botão CIP para percorrer os Bocais até que saia cerveja, e que tenha 

espuma mínima. 

d. Certifique-se de que o desinfetante ou outros químicos saíram do sistema. 

iv. Então, vá para a Tela Principal 

 
Figure 1. Main Screen 
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Pressione: 
 

a. PAUSAR 

b. ESTEIRA 

c. RECRAVADORA 

d. RUN-MODE (Tem um atraso de 5 segundos após pressionar o run-mode) 

e. PAUSAR (Para abrir o Portão) 

i. Quando o Run-Mode estiver pressionado, as latas vão começar o processo de encher e 
recravar. 

ii. Um ciclo típico ocorre da seguinte forma: 

1. Os portões de entrada se abrem  

2. As latas que entram são contadas (exibida na Tela Principal, Figura 1) 

3. Uma vez que as “Latas no Ciclo de Enchimento” se iguala com as “Latas Dentro”, o 
portão interno se fecha. 

4. Os bocais de enchimento com as sondas descem na lata. 

5. O ciclo de purga de CO2 liga com um tempo de duração igual à configuração de 

tempo “Tempo de Purga”. 

6. Uma vez que o “Tempo de Purga” for completo, o ciclo de enchimento vai 

começar e terminar de encher uma vez que o tempo de debounce da sonda e o 

tempo de enchimento estendido forem excedidos. Uma vez que o tempo de 

debounce for excedido, os bocais vão começar a sair da lata e vão entrar em 

modo de enchimento estendido. 

iii. NOTA: A pressão de ar deve estar acima do valor mínimo especificado para 

operar a máquina. O monitor de pressão de ar, no seu painel frontal, figura 

1, exibe este valor. Se sua pressão cair abaixo do mínimo, sua máquina 

parará de encher e recravar. A integridade de sua recravação pode ser 

compromissada caso a pressão caia abaixo do recomendado. Sua máquina 

vai esperar o seu compressor voltar antes de retornar o envase. 

iv. Nota: O botão de “PAUSE” está na tela principal para prevenir latas de 

entrar na enchedora. Você pode pressionar este botão a qualquer 

momento para prevenir mais latas de entrarem na enchedora. 

v. Nota: Você pode prevenir o movimento da lata, a qualquer momento, 

pressionando o botão “ESTEIRA”. 

B. Sua máquina vem completamente testada com configurações de tempo 

confiáveis. Se você desejar, você pode alterar a configuração de tempo. Existe 

um código de segurança para fazer. 

a.  Nota: Alterar as configurações de tempo pode afetar negativamente a 

performance da sua linha de envase se os valores divergirem da 

configuração providenciada da sua fábrica. 

C. A CraftCan tem a capacidade de mudar o tempo de enchimento. Para fazer, você 

deve aumentar ou diminuir seus níveis de enchimento indo na Tela de Tempo e 

apertando o botão “Extensão de Enchimento” (Figura 3. Ajustes dos Bocais 

Individuais). Isto permite você numericamente aumentar ou diminuir a 

quantidade de produto que entra na lata. 
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D. Ajustes no tempo de debounce da sonda e no offset do bocal (Figura 3). 

a. O debounce da sonda vai controlar quando tempo a sonda vai sentir a 

cerveja antes do bocal sair da lata e o tempo de enchimento de extensão 

começar a contar. Se o tempo configurado for muito baixo, o bocal vai sair 

muito antes da lata encher (uma bolha poderia desligar a sonda). Se o 

tempo do bocal foi muito longo, o bocal vai continuar aberto por mais 

tempo que o necessário e continuar dentro da lata. 

b. O offset do bocal compensa os bocais que encherem mais rápido ou mais 

devagar que a média do bocal. Se um bocal individual estiver muito rápido 

ou devagar, altere a configuração do tempo do bocal de acordo. 

E. O pulso de C02 pode ser desligado / ligado por meio da tela de configuração de tempo. 

a. Tipicamente, um jato curto (por volta de .020 segundos) fornece a quantidade 

extra correta de CO2, 3/4th do tamanho da lata para promover uma camada 

extra de espuma. Esta espuma vai permitir que as tampas deitem acima do topo 

da espuma e previna a absorção de oxigênio dissolvido (DO2). 
 

 
Figura 2. Tela de Configurações de Tempo no HMI 
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Figura 3. Ajustes dos Bocais Individuais 
 
 

 

b. Recravação 
É por conta da cervejaria, e dos funcionários, determinar o que é uma recravação apropriada e manter esta 

recravação em cada lata. Após isto, certifique-se de que a recravação da lata está o dobro das especificações de 

recravação. Siga os procedimentos abaixo para certificar que suas latas então dentro das especificações após 

instalar uma nova operação. Se suas recravações estavam especificadas, mas agora estão fora do alcance, por favor 

use como referência os Procedimentos de Configuração de Recravação Dupla. 
 

A manutenção adequada dos seus roletes vai prolongar a recravação precisa e repetitiva. Por favor use como 

referência a Seção de Manutenção para mais informações. 
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a. Procedimentos de Configuração da Recravação Dupla 
1. Verifique a Altura da Bitola (Figura 6) 

a. Distância entre o topo do disco da mesa de suspensão quando o cilindro está estendido e o mandril de 

reacravação, corresponde ao seu guia de recravação dupla (para fins de envase em latas). 

b. Ajuste a altura usando o puxador de ajuste, como na Figura 7. 

i. Girar o puxador no sentido horário limita o curso do cilindro (aumenta a altura do pino). 

ii. Por favor tenha a proteção na parte de trás do cilindro quando estiver rodando a linha. 

2. Elevando os Roletes 

a. Operação 1 & operação 2, limpe as fendas do mandril (veja Figura 4) para evitar que o mandril 

quebre ou danifique o rolete. 

3. Traga o 1º Rolete no Mandril (Tela de Input/Output-Figura 31) DICA: Use um pedaço de papel branco como fundo 

a. Ajuste o curso do cilindro de recravação conectado, Figura 9. Gire até que esteja 0.003”-0.005” de distância 

do mandril (x1 na Figura 4). 

4. Rotacione o 1º rolete para baixo, manualmente, até que este encoste nas fendas do mandril 

a. Gire de volta 1/8 de volta (aproximadamente .003” na Figura 4). 

5. Traga o 2º Rolete no Mandril (Tela de Input/Output – Figura 31) 

a. Ajuste o curso do cilindro de recravação conectado. Gire até que esteja 0.003”-0.005” de distância do mandril 

(x1 na Figura 4) 

6. Rotacione o 2º rolete para baixo, manualmente, até que este encoste nas fendas do mandril 

a. Gire de volta 1/4 de volta (aproximadamente .009” - .015”,Figura 4). 

7. Cheque a largura do 1º Rolete 

a. Na tela Input/Output, selecione Rolete 1, e então selecione “teste” 

b. Use seu guia de recravação dupla de lata específica 

c. Se a largura for muito baixa, mova o rolete para longe do mandril de recravação (Figura 9). 

8. Verifique, como um DeadHead, na primeira operação 

a. A lata parou de girar? 

i. Ajuste o controle de fluxo (diminua o fluxo) mais próximo do cilindro de recravação 

9. Cheque a largura / altura do 2º Rolete 

a. Na tela de Input/Output, selecione ambos os roletes 1 & 2, e então selecione “teste” 

b. Verifique por apertos/rugas 

10. Verifique, como um deadhead, na segunda operação 

a. Ajuste o controle do fluxo (diminuir o fluxo) mais próximo do cilindro de recravação 

11. Verifique o gancho do corpo/proteção 

a. Espessura da Recravação da 2ª Operação 

b. Altura da Recravação da 2ª Operação 

c. Gancho do Corpo 

d. Gancho da Proteção 

12. Verifique a Classificação de Estanqueidade 

a. Deve ser 90% ou maior (Veja a figura 5) 
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Figura 5. Classificação de Estanqueidade (Fornecido por Crown Cork and Seal) 
 

Informações Do Disco de Recravação 

Dois discos de recravação são incluídos com a sua máquina. Tipicamente, um dos dois discos vai encaixar 

em baixo do perfil da sua lata. A parte inferior da lata deve apoiar completamente no disco com um 

“escorregamento” mínimo. Se a lata não se apoiar completamente no disco, o outro disco deve ser 

trocado e testado. Por favor contate o Serviço ao Cliente da ABE para ajuda futura se necessária. 
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d. Guia de Ajustes da Recravação 

Característica Motivo A Motivo B Motivo C 

Altura de 
Recravação Longa 

Molde #1 muito longe do 
mandril 

Molde #2 muito perto do 
mandril 

 

Gancho do Corpo 
Longo 

Mesa de suspensão 
alta/Pressão alta 

Molde #1 longe do mandril  

Gancho da 
Cobertura Longo 

Molde #1 muito perto do 
mandril 

  

Gancho do Corpo 
Curto 

Mesa de suspensão 
baixa/Pressão baixa 

Molde #1 perto do mandril Molde #2 longe do 
mandril 

Gancho da 
Cobertura Curto 

Mesa de suspensão alta Molde #1 longe do mandril  

 
Uma tabela mais compreensiva, fornecida pela Ball Beverage, pode ser encontrada na Figura 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altura 

da Bitola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Altura da Bitola 
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DISCO DA MESA 
DE SUSPENSÃO 

 

PROTEÇÃO DA MESA DE SUSPENSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CILINDRO DE RECRAVAÇÃO 

 
 
 

PUXADOR DE 

AJUSTE DA 

BITOLA 

 
Figura 7- Conjunto da Mesa de Suspensão. A altura do disco da mesa de suspensão (altura da bitola) pode ser ajustada afrouxando ou apertando o 

puxador. 
 

 
 

Figura 8- Conjunto do Rolete. A altura do rolete pode ser ajustada afrouxando o soquete da cabeça do parafuso e girando para dentro ou fora. A 
posição do rolete pode ser fixada apertando o socket da cabeça do parafuso a 14.5 ft*lbs. 

SOQUETE DA CABEÇA DO PARAFUSO 

ROLETE 
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Notas: 
 

1. A altura do pino deve ser configurada para fornecer um gancho adequado do corpo. Use como referência o 

seu guia de recravação dupla para a altura adequada (providenciado pelo fabricante das latas). 

2. A variância não deve ser maior que .003” 

3. A placa ranhurada deve estar .010” abaixo do especificado 

4. Não exceda a quantidade de graxa nos roletes 

a. O excesso de graxa pode levar ao deadhead 

b. Use a graxa Kluber nh1 14-261 ou similar de classe “0” 

5. Tome 3 medidas de recravamento com 120 graus de distância 

6. Ajustes desnecessários a não ser que haja especificações constantemente fora do alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 
 

Figura 9. Conjunto do disco e do rolete. Cilindro extensor (flecha vermelha) vai estender o rolete no mandril. Você pode apertar o eixo do cilindro 
no bloco fêmea para conseguir um curso o cilindro menor e um intervalo maior entre o mandril e o rolete. 
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5. Limpeza 
a. Se a linha de envase não for funcionar por mais de 5 minutos, agua quente de baixa pressão deve ser 

usada para lavar toda a cerveja da máquina. Falhar em lavar qualquer cerveja vai resultar em uma pior 

performance, e logo em um produto final pior. A cerveja é muito grudenta e vai segurar os cilindros de 

operar suavemente. Manter os cilindros limpos vai prolongar a vida útil da máquina. 

b. Com exceção da caixa elétrica na parte de trás da máquina e das válvulas Manifold, o sistema da 

CraftCan é designado para aplicações de enchimento onde o sistema está exposto rotineiramente a 

lavagens sutis, alguns químicos e umidade. É importante entender que áreas dentro ou na região da 

caixa elétrica, ou seus componentes, não devem ser expostos a líquidos como água e cerveja. 

Similarmente, as válvulas Manifold não devem ser expostas a líquidos como água e cerveja. Todo 

esforço deve ser feito para evitar espirrar líquidos nas ventilações da caixa elétrica ou perto das válvulas 

Manifold. Falhar no cumprimento destas restrições pode afetar negativamente os componentes e 

diminuir a performance do seu sistema CraftCan. 

c. Sem uma limpeza continua, seu sistema vai parar de funcionar corretamente. Por favor continue a 

limpar onde a cerveja se acumula. Você pode usar água quente em baixa pressão em todas as áreas 

exceto no gabinete elétrico na parte de trás da máquina e os Manifolds de ar. 

d. Depois que os cilindros forem limpos com água morna e secos com ar, teste os cilindros para ver se 

estes operam suavemente. Se estes não operarem, espirre uma graxa de silicone aprovada FDA em 

seus eixos. 

e. Lave a esteira com água quente. 

f. Limpe a parte de baixo da área de pegar tampas. Certifique-se de que esteja livre de cerveja. Lubrifique 
quando pronto. 
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6. Oxigênio Dissolvido 
O oxigênio dissolvido (dO2) deve ser testado antes, durante, e depois de qualquer funcionamento. É altamente 

recomendado chegar primeiramente o nível do tanque a granel de dO2l, e então verifique as latas recravadas 

durante e depois do empacotamento para o oxigênio dissolvido. Isto deve ser feito em toda linha de envase para 

garantir uma operação adequada e boas práticas de manufatura. Não é incomum para as linhas de envase da ABE 

produzir produtos recravados abaixo de 100ppb ou 50ppb enquanto adiciona 10-15 ppb de oxigênio acima do nível 

fornecido para linha do tanque a granel. Entretanto, também é importante que o tanque de oxigênio a granel seja o 

menor possível. Os níveis de dO2 aceitáveis para a CraftBeer são alcançáveis com a manutenção adequada da 

máquina da ABE, práticas de cervejas apropriadas, e conexões justas do tanque a granel e pela linha de envase. 
 

Níveis de oxigeno acima do preferido são tipicamente atribuídos a um componente solto que tem cerveja passando por 

ele. Se um acessório não estiver justo, o oxigênio pode entrar no sistema e aumentar o nível de oxigênio dissolvido. 

Além disso, não pode haver oxigênio no headspace da lata. O headspace deve estar cheio de CO2. O headspace não 

deve ser cheio com produtos pois isto transbordará a lata. 
 

Consulte seu medidor de oxigênio dissolvido específico para usos específicos. Sempre cheque seu tanque a granel 

antes e então o nível de oxigênio dissolvido total na lata. 
 

Solução de Problemas 

a. Certifique-se de que o nível do tanque de DO2 está aceitavelmente baixo antes de checar o nível de DO2 na 
linha de envase. 

b. Cheque se todas as conexões (tri-clamps, empurre para conectar acessórios, etc.) estão 

propriamente ajustadas entre o tanque e os bocais de enchimento. 

c. Um bocal em especifico está produzindo um nível de DO2 maior que outro? 

a. Se sim, verifique por acessórios soltos. 

d. Tem espuma suficiente acima do produto que o ar não consegue ficar preso? 

a. Veja a seção Enchimento para a Solução de Problemas de espuma. 

e. O CO2 está interligado com a calha da tampa e com o túnel da calha? 

Consulte a ABE se os seus níveis são maiores que o aceitável. 
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7. Tipos 

a. Enchimento 

a.Muita Espuma 

b. A sua cerveja pode estar bem espumada no início do funcionamento. Isto 

tipicamente acontece, pois, o sistema está mais quente que o recomendado de 32Ο -

34 Ο. Periodicamente ciclar os bocais, para resfria-los, vai ajudar o sistema a evitar a 

espuma (botão CIP). 

c. Pode ser benéfico rodar líquidos frios pelo sistema para promover o resfriamento do 

sistema antes de seu produto ser colocado para envasar. Isto vai permitir que uma 

quantidade menor do seu produto seja desperdiçada. 

c. Em casos extremos, pode ser benéfico rodar o seu Manifold de cerveja, figura 11, para 

que a cerveja seja distribuída e para que bolsas de ar não se “escondam” no Manifold. 

d. Se a sua mangueira, entre o tanque e a linha de enchimento, for relativamente grande, 

liberar aos poucos a espuma para fora do tanque para a linha de envase pode ajudar a 

remover bolsas de espuma. 

e. Após a CraftCan chegar na temperatura estável, e não estiver mais quente, os tempos 

de enchimento devem se manter constantes. Se níveis inconsistentes de enchimento 

forem observados, por favor verifique a pressão do tanque. Se a pressão do tanque 

oscilar, seus níveis de enchimento também irão. (Por favor contate a ABE se você 

gostaria de informações da unidade WatchDog que monitora a pressão e a ajusta de 

forma consistente.) 

f. Durante o início do sistema, você pode se beneficiar aumentando o tempo de 

enchimento até que exista apenas cerveja na lata. Depois que você tiver certeza que 

existe apenas cerveja na lata, e não espuma, pode diminuir o tempo de enchimento. 

g. Você pode também aumentar o atraso de descida do bocal, na tela de Configuração 

de Tempo, para permitir que os seus bocais dispensem cerveja abaixo da camada de 

espuma. 

h. Também, a pressão ideal do tanque deve ser por volta de 14-16 psi. Assim este produz 

a cerveja com um nível menor de espuma. 
 

i. Pouca Espuma 

a. Ligue o Pulso de CO2 
b. Aumente o controle de pulsos do fluxo de CO2 (gire no sentido anti-horário) 
c. Aumente a pressão do tanque 

d. Aumente a temperature da cerveja 

e. Diminua a velocidade que o bocal de cerveja se fecha (controle de fluxo) 
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i. Recravação 
i. Certifique-se que as alturas dos roletes estão corretas antes de checar as especificações da 

primeira operação de recravação. Sem uma “base” correta, o resto das recravações não 

ficarão corretas. 

ii. Só porquê as operações da segunda operação estão corretas, não significa que o gancho da 

proteção e o gancho do corpo estejam corretos. É responsabilidade do cliente garantir a 

recravação correta como especificado pelo fabricante das tampas. 

iii. Por favor veja um video complete sobre recravação pela Crown: DBL Seamer Training 

(https://www.youtube.com/watch?v=WGyb-wknUSY) 

A. Se você assistir o vídeo acima, você terá um conhecimento muito alto em 

todo o processo de recravação. 

B. A recravação não é um processo assustador e em apenas alguns minutos você 
aprenderá como este funciona. 

http://www.youtube.com/watch?v=WGyb-wknUSY)
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8. Manutenção 

a. Recravadora 

i. Graxa lubrificante do Rolete 

Seu rolete de operação vem engraxado com 5 a 8 gramas. Graxas de grau 0 ou grau 1 aprovadas pela FDA 

devem ser aplicadas aos roletes periodicamente. O intervalo depende do uso da sua máquina. Seus roletes 

podem necessitar de graxa após 144 horas. Entretanto, lubrificação em excesso pode levar a deadheads 

ou graxa respingada em latas. Sendo assim, não engraxe ao menos que seja necessário, uma vez que isto 

pode diminuir a vida útil dos seus roletes. Quando feito propriamente, a graxa deve apenas sair do rolete. 
 

ii. Cilindros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Rolamentos 

1. Certifique-se de manter todos os cilindros livres de resíduos de cerveja seca e 

lubrifique com graxa de silicone aprovada FDA. O cilindro que dispensa as latas na 

recravadora e o cilindro recravador de tampa devem ser especialmente considerados. 

2. Verifique o cilindro que dispensa as latas na recravadora. Substitua após 2 milhões de 

latas recravadas se necessário. (4 milhões de latas para duas recravações). A troca 

requer aproximadamente 45 minutos. 

3. Verifique os cilindros de recravação de 1-3/4”. Troque após 20 milhões de latas se 

necessário. A troca requer aproximadamente 15 minutos. 

4. Verifique o cilindro de enchimento. Troque após 28 milhões de latas se 

necessário. A troca requer aproximadamente 30 minutos. 

5. Verifique o cilindro de recravação inferior. Troque depois de 10 milhões de latas se 
necessário. A troca requer aproximadamente 45 minutos. 

 
 

1. Verifique os roletes de recravação inferiores. Troque após 800,000 latas se 
necessário. Aproximadamente 10 minutos ou menos para trocar. 

2. Verifique os roletes de recravação superiores. Troque depois de 77.5 milhões de 
latas se for necessário. Aproximadamente 30 minutos para trocar. 

 

b. Enchedora 

 
 

 
c. Outro 

 

 
1. Certifique-se de que as sondas não estão dobradas e estão na mesma altura 

2. As sondas são limpas quando o modo CIP está em andamento. 

3. Certifique-se de que os tubos de CO2 não estão dobrados. 
 

 
1. Verifique a roda dentada da esteira e o desgaste dos dentes mensalmente. 
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9. Solução de Problemas 

a) Enchedora 

i. Tempos de Enchimento 

 
 

A cerveja vai gradualmente subir ao topo da lata e vai eventualmente fechar o circuito com a sonda. Quando o circuito da 

sonda fechar, o bocal vai começar a sair para fora da lata depois que o tempo de debounce finalizar. 
 

Você deve se certificar que o bocal de cerveja não encha fora da lata. Isto pode causar a dissolução de oxigênio na lata. 

Para manter esta configuração de tempo de forma correta, você precisa ajustar o debounce da sonda do bocal e 

estender o enchimento, assim o bocal vai sair da lata, com a cerveja desligando quando o bocal estiver ½ a ¾ fora da 

lata. Isto vai fornecer a menor quantidade de deslocamento e garante de que você receberá uma lata cheia de cerveja. 

Você também pode ajustar a altura da sonda afrouxando a rosca no corpo do bocal e mover para cima a sonda. 
 

 
Figura 10. Bocal de Enchimento e Conjunto Cruzado da Sonda 
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ii. Linhas de Cerveja 

Figura 11 Manifold de Cerveja 
 

Se a sua linha estiver vazando cerveja, corte-os uma ou duas polegadas para trás. Você deve corta-los corretamente. 

As linhas podem mudar de tamanho, nos acessórios (empurre para conecta-los) por conta da expansão térmica e 

retração dos ciclos de cerveja gelada e lavagens quentes. O tubo é avaliado até 165 graus Fahrenheit. 
 

Nota: É recomendado deixar as linhas de cerveja apontando para cima no suporte soldado na parte de trás do HMI. 

Isto permite que o Manifold distribua a cerveja da melhor forma, previne que o Manifold seja chutado, e o deixa fora 

do chão. 
 

iii. Vazamento do Bocal 

Os bocais de enchimento não devem vazar. As áreas que de vazamento podem ser perto do plugue de vedação, 

bolas de enchimento, ou conexões do tubo. Todas as áreas de vazamento podem ser ajustadas e consertadas. 
 

Se o plugue de vedação vazar, você pode gentilmente apertá-lo (Figura 12). Geralmente ¼ de volta é suficiente. 
 

Se a bola estiver vazando, várias áreas podem ser verificadas. Tem algo obstruindo a bola de fechar? A bola está 

retraindo quando no centro do tubo do bocal? A causa mais provável pode ser que a bola se desgastou no tubo de aço e 

o cilindro necessite retrair um pouco mais a bola no corpo do bocal. Isto vai garantir uma melhor vedação entre o corpo 

do bocal e a bola. Existem duas áreas para se prender, figura 12, que possuem ajustes na forma de porcas de 

acoplamento e em hastes. Em suma, o que precisa acontecer é que a distância entre a bola e o cilindro se torne menor. 

Para fazer isto, a haste pode ser rosqueada para o acoplamento, ou o acoplamento pode ser rosqueado para o cilindro. 

Por exemplo, para diminuir a rosca, a haste deveria ser soltada. Assim, a haste seria rosqueada em direção ao 

acoplamento. Tipicamente, uma chave Allen é inserida na bola e rosqueada enquanto mantem o acoplamento 

estacionário. Depois que a haste for rosqueada para o acoplamento, a porca da haste deve ser rosqueada. Um Loctite 

deve ser usado nas roscas para garantir que estas roscas não afrouxem e para a necessidade de realizar o processo 

futuramente. 
 

Rosquear o acoplamento para a interface do cilindro é igual ao exemplo anterior. A contra porca acompanhante se 

afrouxaria, o acoplamento seria rosqueado para o cilindro, e então a porca bloqueadora seria rosqueada. 
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Figura 12 Bocal de Recravação ampliado 
 

Se alguma junção estiver vazando, a correção mais esperada é cortar o tubo uma ou duas polegadas para trás. Com o 

tempo, o tubo pode muda a sua forma (diminuir em tamanho). 

 
 

b) Recravadora 

i. Enrugamento 

Se o corpo da lata estiver amassando ou enrugando durante a recravação, verifique a altura da bitola, a pressão de 

levantamento da lata também pode ser ajustada. Se o enrugamento acontecer, a pressão está muito baixa ou a altura 

da Bitola está muito baixa (a distância da Bitola precisa ser aumentada movendo o puck para baixo). 
 

ii. Dispensa para a Recravadora 

Se o seu cilindro dispensador para a recravadora não está respondendo corretamente, verifique se uma tampa não 

está interferindo com este sensor. Uma tampa pode fornecer um trigger falso ao sensor. 
 

Verifique também se não há água ou cerveja nas lentes. O sensor vai iluminar, e mostrar um valor maior que 120, 

quando estiver ativado (quando uma tampa estiver presente). 
 

c) Saída de Lata 

Se muitas tampas saírem da calha, verifique a haste de aço inoxidável abaixo dos grampos da mola. Certifique-se de 

que a haste esteja corretamente no canal. A haste não deve levar para o lado de fora do canal. 

Nozzle cylinder shaft 

   Packing plug nut  

Nozzle shaft 

Jam nut 
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Figure 13. Saída de Tampas Ampliada 
 

Se as tampas não forem colhidas propriamente, certifique-se de que a calha das tampas esteja acima da lata. Também 

verifique que a tampa esteja posicionada propriamente acima da lata, a lata precisa ser posicionada entre a “abertura” 

da lata como mostrado na Figura 13. Verifique que a área esteja livre de cerveja ressecada. Limpe e lubrifique antes de 

cada funcionamento. Ajustes precisos podem ser feitos ajustando o calço da haste na Figura 15. 

 
 
 

Figura 14. Alinhamento adequado da lata e tampa 
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Figure 15. Ajuste da Saída de Tampa 
 
 

 

d) Colocação da Tampa 

Se o cilindro encostar na tampa durante o teste manual, mas não durante o funcionamento das latas, 

certifique-se de que o seu controle de fluxo não esteja causando lentidão no cilindro e então prevenindo que a 

lata se feche rapidamente. Entretanto, se você o abrir muito, você pode amassar a lata ou alterar as bordas da 

parte de cima da lata. 

**Cuidado: Exceder 60 psi pode resultar em danos no cilindro recravador de tampa e não será coberto pela 
garantia** 

 

e) Outro 

a. Exaustar os controles de fluxo são usados em muitos cilindros. 

a. Aumentar Fluxo (sentido anti-horário) vai aumentar a saída de fluxo da porta do cilindro. 

b. Diminuir Fluxo (sentido horário) vai diminuir a saída de fluxo da porta do cilindro. 

f). Vídeos das Válvulas Manifold 

g). Parada de Emergência 

a. Se nada ligar ou “funcionar”, por favor verifique se o botão E-stop não esteja pressionado. O botão E-stop 

deve ser reiniciado girando ele várias vezes para fora de seu estado pressionado. 
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h). Monitor de Pressão de Ar 

Figura 16. Parada de Emergência 

a. Se a pressão de ar cair abaixo do valor mínimo de pressão, o modo de funcionamento vai desativar. E sábio 

deixar este valor no mínimo com 90psi, como a recravação necessita que a pressão no sistema seja acima de 90. 
 

 
Figure 17. Tela da Pressão de Ar 
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10. Mudança da Altura 
Sua máquina já possui a capacitação de mudar de latas com 12 oz para 16 oz e vice-versa. As mudanças principais que 

são necessárias incluem o ajuste da altura do: 
 

1. Altura do cilindro do bocal 

2. Altura da saída de tampas 

3. Altura do skimmer de latas 

4. Recravadora 
 

Todas estas mudanças são baseadas na altura contanto que o diâmetro, 202/211, continue o mesmo. Se você mudar 

para um diâmetro maior ou menor, outras mudanças serão necessárias. Sua máquina também pode encher e recravar 

latas de 24 oz. Várias outras modificações podem ser necessárias. Por favor contate a ABE para mais informações. 
 

a. Altura do Cilindro do Bocal 

 

Existe um sensor no topo do curso do cilindro, assim como na parte de baixo. Quando ajustando para diferentes alturas 

de latas, tipicamente apenas o sensor do topo é ajustado. Com tudo, o sensor do topo precisa iluminar no final do 

curso do cilindro. O sensor usa uma chave Allen para afrouxar e apertar na ranhura do cilindro. Os sensores são 

mostrados abaixo. NOTA: Não force o torque nestes sensores. 
 

 

Figura 18. Sensores de posição no cilindro do bocal 
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b. Altura da Saída de Tampas 
Quatro parafusos ajustam a altura da saída de tampas. A altura adequada pode ser feita com o calço da haste na Figura 

5. O calço deve ser ajustado para que a lata se encaixe perfeitamente no vão da tampa como é mostrado. O calço torna 

o processo de ajuste muito conveniente. Apenas afrouxe a porca na parte de cima, gire o calço, e então aperte a porca. 

Se as tampas estiverem muito baixas, as latas vão praticamente bater nas tampas e muitas caíram fora do tempo. Se a 

calha das tampas estiver muito alta, nenhuma tampa será posicionada. 
 

 
Figura 19. Saída das Tampas mostrando os 4 parafusos para ajuste 
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Altura do Skimmer das Latas 
 
 
 
 

 

Figura 20 Conjunto do Skimmer das Latas 
 

O skimmer das latas deve ser ajustado logo acima da altura de uma lata cheia. Se houver espuma, a frente do skimmer 

deve ser ajustada logo acima da tampa espumosa. 
 

O final do skimmer deve se manter mais baixo que o inicio do skimmer. O final translada para cima e para baixo 

enquanto a frente do skimmer se mantem fixo. O fim deve estar levemente abaixo da altura de uma lata recravada. 
 

Ajustes para a altura podem ser feitas usando os puxadores atrás do skimmer UHMW preto. 
 
 
 

c. Recravadora (s) 
O ajuste da altura da recravadora é feita inserindo, ou tirando um adaptador, confeccionada para a diferença correta 

entre o tamanho das latas (Figura 21). 
 

Depois que as Alturas forem mudadas, você deve se certificar, usando seu guia de recravação dupla, que as latas 

estejam dentro das especificações. Use como referência os Procedimentos de Configuração da Recravação Dupla 

para mais informações.
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Figura 21. Diferença de altura da recravadora entre uma lata de 12 oz (direita) e de 16 oz (esquerda) com os adaptadores mostrados no 
meio. 
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11. CONFIGURAÇÕES SALVAS (RECEITAS) 

Figura 42 Tela de Configurações Salvas 
 

 

Figura 23 Tela dos Principais Tempos Salvos 
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Figura 24 Tela de Principais Tempos Salvos com uma Segunda Rota Selecionada 
 

 
Figura 25 Tela de Tempos Principais perguntando para Ler do PLC 

 

Perfis de configuração de tempo diferentes, ou receitas, podem ser salvos no sistema da CraftCan. Isto é válido para 

diferentes latas e cervejas. Uma vez que você gostou de um perfil especifico, você pode voltar para este. 
 

Tela de Configuração Salva 
 

Pressionando o botão “Salvar Tempos Principais” traz uma tela de Planilha. 

Selecione o número da coluna da esquerda para destacar toda a fileira. 

O botão de editar estará preto. Selecione o botão de editar e este se tornará branco e o botão “Ler PLC” ficará ativo. 

Selecione o botão Ler PLC e você será questionado: “Ler Dados do PLC e Sobrescrever a Fileira Selecionada? ” 

Selecione “OK” para proceder. 

Todos os dados atuais estão salvos na fileira selecionada. 
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Ao fechar, você pode escolher salvar. 
 
 
 
 

12. Apêndice 

a. Configurações de Tempo 

Figura 26 Tela HMI de Configuração de Tempo 
 
 
 

1. Extensão de enchimento completo – Quanto tempo todos os bocais se estendem depois do 
tempo de debounce da sonda 

2. Pulso de CO2 

Ligado ou Desligado para os pulsos de CO2 

3. Pulsos Ligados 

CO2 Pulsos no Tempo 

4. Atraso do Pulso 

Atraso do pulso de CO2 de quando começa o fluxo de cerveja 

5. Atraso CCS 

Sensor da Esteira Transportadora (Para feedtable) 

6. Latas # 

Número de cabeças de dosagem ativas 
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Co2 

Main Air 

7. Fechamento de Tampas no Tempo 
Tempo estendido do fechamento de tampas no modo de funcionamento 

8. Levantamento de Lata Ligado 

Quantidade de tempo após que a esteira empurra uma lata até quando o cilindro levanta 
para a recravação 

9. Rolete 1 Ligado 

Tempo em que o cilindro 1 do rolete está estendido 

10. Rolete 2 Ligado 

Tempo em que o cilindro 2 do rolete está estendido 

11. Levantamento da Lata Desligado 

Quantidade de tempo antes que a lata seja jogada depois do rolete 2 ser retraído 
 
 

 

b. Conexões Principais 

Figura 27 Conexões Principais 



2001 SW 6th St. 
Lincoln, NE 68522 

American Beer Equipment 

35 

 

 

c. Resolução de Problemas do Guia de Recravação Dupla 

Figura 28 Resolução de Problemas de Recravação, fornecido por Ball Corporation 



2001 SW 6th St. 
Lincoln, NE 68522 

American Beer Equipment 

36 

 

 

d. Especificações da Recravação Dupla 
As imagens seguintes são exemplos comuns de guias de recravação dupla. É de responsabilidade da cervejaria e da 

fornecedora de latas garantir que o guia seja usado e aderida. Também é de responsabilidade da cervejaria garantir a 

manutenção da recravadora, como descrito na Seção de Manutenção Preventiva. 
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 Coroa LOE 0.098 +/- 
0.003 

0.043 +/- 
0.002 

 
0.053 MIN 

0.065 +/- 
0.010 

 

  
Data 

Altura da 
Recravadora 

Largura da 
recravadora 

Gancho da 
Cobertura 

Gancho do 
Corpo 

 
Comentário 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       
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 Coroa 
SuperEnd 

0.095 +/- 
0.003 

0.043 +/- 
0.002 

0.060 +/- 
0.005 

0.060 +/- 
0.005 

 

  
Data 

Altura da 
Recravadora 

Largura da 
Recravadora 

Gancho da 
Cobertura 

Gancho do 
Corpo 

 
Comentário 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       
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BALL- 86 GA 

 
0.096 -0.100 

0.044 +/- 
0.001 

0.060 +/- 
.005 

0.065 +/- 
0.010 

 

  
Data 

Altura da 
Recravadora 

Largura da 
Recravadora 

Gancho da 
Cobertura 

Gancho do 
Corpo 

 
Comentário 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       
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Ardagh 
0.099, -.002 
+.001 

0.044, 
+.001-.002 

0.060 +/- 
.005 

0.065 +/- 
0.010 

 

  
Data 

Altura da 
Recravadora 

Largura da 
Recravadora 

Gancho da 
Cobertura 

Gancho do 
Corpo 

 
Comentário 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       
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42       

 

 

 

e. Imagens das Telas 

Figura 29 Tela Principal (HOME) 
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Figura 30 Configurações de Tempo 
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Figura 31 Tela de Inputs e Outputs 
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Figura 32 Tela de Diagnósticos 
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Figura 33 Contagem de Lata 
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Figura 34 Configurações Salvas para Receitas Customizadas 
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f. Ajustes do Relógio 
Caso você queira mudar o horário do PLC, Figura 33, faça o seguinte: 

 

Figura 35. Ajustando o Relógio 
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Figura3 5. Menu de Configuração 
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Figura36. Acessando a Tela de Configuração do Sistema 
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g. Lista de Controle 
Item Descrição 

Pré-Arranque de 
Cerveja 

Certifica que e a cerveja esteja limpa para envasar, todo dia antes de começar 

Inicio da Produção Certifique-se de que a linha de enlatamento está pronta para ir todo dia antes de começar 

Checagem por Hora Cheque por hora durante funcionamentos. Se algo acontecer, você possui um relatório para ver 
quando foi o problema. 

Lista de Controle da 
Coroa 

Registre a Altura e Largura da Recravação a cada 15 minutos. Promova ensaios por Hora. 
Especificações devem ser retiradas do SEU guia de recravação dupla. 

Lista de Controle da 
Bola 

Registre a Altura e Largura da Recravação a cada 15 minutos. Promova ensaios por Hora. 
Especificações devem ser retiradas do SEU guia de recravação dupla. 

Lista de Controle do 
Rexam 

Registre a Altura e Largura da Recravação a cada 15 minutos. Promova ensaios por Hora. 
Especificações devem ser retiradas do SEU guia de recravação dupla. 
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Data 
Departamento 
de Processo 

Produto Item # / 
SKU 

Embarcação # 

Líder do Processo Operador 

Verificação Pré 
Enlatamento 

Operador 

 
 

 

 

 

 

Lista de Controle Pré Início de Cerveja 

 
Número 
da Tarefa 

 
Iniciais 
do Líder 

 
Iniciais do 
Operador 

Descrição da tarefa Pré Ínicio com Detalhes 
Específicos relativos a tarefa, Medidas, 

Configurações, fatores externos críticos à 
qualidade, segurança, etc. 

1   O nível de bactérias no bocal de enchimento está aceitável? 

2   O nível de carbonatação da cerveja está aceitável? 

3   O oxigênio dissolvido da cerveja está aceitável? 

4   A pressão do tanque está correta? 

5   Todos os químicos de CIP estão fora da linha de cerveja? 

9   Possui espuma vazando fora das linhas? 

Lista de Controle para Inicialização de uma Cerveja Aceitável, American Beer Equipment 

Certificação de Qualidade 
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Departamento Data 

Produto Sendo Produzido Matéria-Prima #1 

Matéria-Prima #2 Matéria-Prima #3 

Número do 
Componente da Lata 

Número do Componente da Tampa 

Número do 
Componente 

Produto Final / SKU 

Número Total a ser produzido 
(latas, garrafas, caixas, etc.) 

Descrição Verbal do Produto 
Produzido 

Nome do Líder do Processo 
(por favor imprima) 

Nome do Operador (imprima) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Controle de Inicialização específica 

Tarefa 
Número 

Iniciais 
do Líder 

Iniciais do 
Operador 

Descrição da tarefa Pré Ínicio com Detalhes Específicos relativos a tarefa, 
Medidas, Configurações, fatores externos críticos à qualidade, segurança, etc. 

1 
  Verifique se a porca da recravação para o rolete de operação # 1 e rolete de 

operação #2 estejam fixas- (Partes Separadas, Figura 1, #4) 

2 
  Verifique se o conjunto de parafusos da Operação #1 e Operação #2, na 

linha de enlatamento # 1 e linha de enlatamento #2, estejam fixos - (Partes 
Separadas, Figura 1, #3 ) 

 
3 

  Verifique se o conjunto do mandril de recravação, incluindo os parafusos, 
estejam fixos (Partes Separadas, Figura 2, #11) e inspecione visualmente o 
mandril (se estiver bem fixado, não terá nenhuma abertura entre o mandril 
e o adaptador de cima) 

4 
  Verifique o cilindro de recravação por completo, e rolamentos inferiores, 

que os parafusos estejam fixos (130 Nm). (Partes Separadas, Figura 2, #13) 

5   Verifique se o recravador não está solto ou trêmulo (Partes separadas, 
Figura 2, #16) 

6 
  Verifique se as porcas do controle de fluxo não estão frouxas. (Partes 

separadas, Figura 2, #12 e #15) 

 
7 

  Água morna pode ser utilizada para limpar os cilindros expostos à cerveja. 
Atenção especial deve ser direcionada ao cilindro dispensador que move 

latas para a recravadora. (Partes Separadas, Figura 3, # 18) 

8   Lubrificar (lubrificante de grau alimentício) todos os cilindros após a lavagem 
com água morna. 

Rascunho de um Início de Produção- American Beer 
Equipment 
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9 

  Verifique se o cilindro está operando suavemente (dispensa para a 
recravadora, bocal de enchimento, colocação da tampa, cilindros de 

recravação, etc.) e os roletes de recravação. Se não estiver funcionando 
suavemente, limpe com água corrente morna e lubrifique. 

10 
  Após lavar com água morna/lubrificação, observe a velocidade do cilindro e 

ajuste o controle de fluxo. O curso dos cilindros deve ser controlado e rápido 
o suficiente para atingir a taxa de transferência desejada, enquanto evita 
taxas erradas ou muito agressivas que “arremessam” as latas. 

11   Verifique se a calha de tampas está cheia. (Partes Separadas, Figura 6, # 24) 

12 
  Verifique se o fornecimento de latas está pronto para sair do despaletizador 

ou da mesa e entrar na linha de enlatamento. 

 
13 

  Faça uma Verificação da Recravação em três latas por recravação. Remova 
as latas e faça um tear-down. Meça para garantir que a recravação esteja 

nas especificações. Grave os dados na Lista de Controle das latas (12. 
Especificações de Recravação Dupla). 

14   Verifique se as latas estão presentes no puck de recravação. (Partes 
Separadas, Figura 2, #16) 

 

Tarefa 
Número 

 

* Explicação detalhada/comentários necessários para qualquer tarefa não completa ou 
parcialmente completa 

 Se algum prendedor estiver solto, os parafusos devem ser limpos (com 
limpador/desengordurador- Limpador e Desengordurante  Loctite é recomendado) e Blue Loctite 

(242,243, ou similar) deve ser aplicado. 
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