
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maõs Fora do Enlatamento – Começa Aqui! 

O YellowJacket pode segurar um pallet inteiro de latas e automaticamente alimentar eles 
a uma grande variedade de opções de enlatamentos da A.B.E. A esteira transportadora 
entrega as latas vazias para o rinser de duas ou de uma faixa, onde elas são invertidas e 
enxaguadas, para certificar que todas as sujeiras sejam removidas. Uma vez enxaguadas, 
as latas são revertidas e entregues ao fim da alimentação da enchedora, através da 
transportadora. 
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MANTENDO SUA CERVEJARIA SEGURA 
Segurança é a prioridade em qualquer cervejaria. Para ajudar a 
reduzir as chances de queda ou escorregamento, o YellowJacket 
automaticamente remove qualquer resquício escorregadio e o 
armazena em um compartimento, criando um ambiente livre de 
desordem. 

 OPERAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO 
A A.B.E. não apenas oferece manufatura a todo o mundo e um 
design especializado, mas a A.B.E. também se mantem firme 
atrás de cada produto vendido; o que for necessário para 
certificar-se de sua satisfação com o produto, e que este opera 
acima de suas expectativas. 

 SUAVE COMO SEDA 
O YellowJacket entrega uma alimentação constante de latas para 
a sua linha de enlatamento gentilmente movendo suas latas da 
torre para a transportadora e pelo twist rinser. Melhor de tudo, 
nenhum ar é necessário, o que significa uma operação de 
despaletizar mais silenciosa e estável. 

 
DURABILIDADE 
Quando o assunto é durabilidade, o YellowJacket vai te garantir. 
Construído com a grade de alumínio militar anodizado MIL-8625 
e com aço inoxidável 304, o YellowJacket é forte, leve e rígido. 
Quando o assunto é despaletização, conte com o YellowJacket! 

 

Dimensões do Sistema: 

 Comprimento: 110 in (279.4 cm) 

 Largura: 98 in (248.9 cm) 

 Altura: 139 in (353 cm) 

 

Requerimentos Elétricos: 

 Elétrico: 208-240 volt, 1-fase, 60 Hz, 20 Amp 

 Outras opções elétricas disponíveis 

 

Requerimentos de Água: 

 Twist Rinse: 2 galões por minuto a 35 PSI 

 

Características: 
 Não é necessário ar! 

 Armazenamento de resquícios 
escorregadios integrado 

 Área de carregamento de lata 
completamente fechado 

 Interconexão inteligente. Ecossistema 
de produtos da American Beer 
Equipment comunica e adapta 
conforma o dia de trabalho para servir 
melhor ao cliente. 

 Construção resistente de aço inoxidável 
304 e grade de alumínio militar 
anodizada. 

Nota: A ABE reserva o direito de mudar as especificações sem notificação previa, todas as 
especificações são de aproximadamente 10% 


