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Latas - Sleek, Slim & 
Padrão 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controles por tela touch screen 

 
 

 
 
 
 
 

Pequenas 
Dimensões 

Capacidades da Lata: 
Tamanhos padrões Americanos: 12oz, 16oz, 19.2oz, 24oz                                                                        

Tamanhos Internacionais: 330ml, 355ml, 375ml, 440ml, 500ml, 568ml                                                       

Slim/Sleek: 250ml slim, 8oz sleek, 12oz sleek                                                                                                                                                                 

Tampas: CDL-E, CDL-W, CDL+, SuperEnd, Super EndDA+, B64, ISE 

 

Dobre a Saída com Menos Espaço 
Sim, você está vendo em dobro. A CraftCan Duo estreia a proprietária da A.B.E. de 16 válvulas, 

design de duplo-enchimento, permitindo você encher dois tamanhos de uma única vez! Mesmo 

sendo duas vezes a velocidade da CraftCan35, você não vai sacrificar a precisão ou rentabilidade. 

A CraftCan Duo é construída com o patenteado Servo-Motor e com a análise de recravação da 

A.B.E. para um enchimento mais preciso. O CraftCan Duo da American Beer Equipment é um 

diferencial que sua cervejaria não pode ficar sem. 

 

 
 

Sistema Patenteado 

Servo-Motor 
(402) 475-2337 AmericanBeerEquipment.com 



 

CraftCan Duo™ 
 
 

 

Características do Servo-Motor: 
• Monitor de torque patenteado que inspeciona 

instantaneamente e avalia a precisão da recravação 

em cada lata 

• Recravações que não atenderem especificações 

medidas e pré-determinadas serão rejeitadas, 

garantindo a máxima qualidade e estabilidade 

• Maximiza o tempo de atividade com modificações 

manuais na tela touch screen 

• Usando um encoder de 24 bit com recursos de 

precisão da posição, repetidamente, a precisão se 

mantem entre +- 0.15 graus 

• O algoritmo desenvolvido permite a análise da 

recravação com maior precisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CraftCan Duo™ 
Dimensões do Sistema: 

• Comprimento: 117 in (297 cm) 

• Largura: 44 in (112 cm) 

• Altura: 83 in (211 cm) 

 
CARACTERÍSTICAS 

• 16 Head - 8 per lane, em linha, CO
2 
ciclo 

de purga, evacuação de oxigênio 

• 16 Fill-heads -8 per lane, 1-peça 

de aço inoxidável 

Requerimentos Elétricos: 

• 208-240 volt, 1-fase, 50-60 Hz 

• Outras opções elétricas disponíveis 

Requerimento de Água: 

• Post Rinse 2 gpm @ 60 PSI 

Requerimento de Ar Comprimido: 

• Mínimo 100 PSI @ 23 SCFM 

 

 

 

 

 
 

 
Nota: A ABE reserva o direito de mudar as especificações sem notificação prévia, todas as especificações são de 

aproximadamente 10% 

(402) 475-2337 

AmericanBeerEquipment.com 

Sua Solução para Enlatados: 
 Pré-programado para a máxima operação, porem ajustável 

para as suas necessidades 

 Tecnologia patenteada do Servo-Motor que reduz a D.O. 

para maximizar a validade 

 Projetado para ser compacto 

 Mudança rápida do tamanho de latas 

 Construída com aço inoxidável 

 Placas de alumínio CNC anodizadas precisamente feitas 

ajudam a fornecer maior precisão de recravação 

 Mandris, roletes e cilindros de ar de alta qualidade 

 PCL de operações touch screen com tempo totalmente 

ajustável 

 Design único de enchimento combina o processo de 

enchimento e sensores de nível de liquido para controle de 

precisão 

 Tecnologia de presença de tampa pré-recravação identifica 
se a tampa está presente antes da recravação 

 Capacidade de lavagem e CIP 

 Compartimento de tampa em movimento de alta 

capacidade, selecionador de tampa & sistema de rejeição / 

detecção 

 Túnel de gás inerte próprio 

 Manual do rinse / secador incluído 

 Rodas opcionais no CraftCan para mobilidade 

 


