
Soluções integrais 
             em equipamento

COLUNAS



Serie NTF Pharma: Coluna de Elevação Estacionária para 
Bowls FBD/FBG

Serie ZLZ-NQ: Coluna de descarga por vácuo 
Com moinho cônico na linha
Características principais:

•	 Para carga e descarga de materiais diretamente do  leito fluido ou 
contêiners de produto

•	 Moinho cônico ZL acoplado
•	 Válvula de descarga
•	 Sistema de elevação e inversão de bowl 
•	 Ângulo de inversão de bowl: 180 °
•	 Altura de trabalho ajustável
•	 Chassis móvel

Disponível em diferentes capacidades:
Moinho (Ranges de produção em Kg / h.): 100, 200, 450, 700, 1000

Características principais:
 
•	 Para carga e descarga de materiais em bowls provenientes de secagem ou 

granulação por leito fluido (FBD ou FBG, por suas siglas em inglês)
•	 Chassis fixo
•	 Sistema de elevação e inversão do bowl
•	 Ângulo de inversão do bowl: 180 °
•	 Altura de trabalho ajustável

Diferentes modelos para diferentes capacidades de carga: 
50 Kg, 100 Kg, 200 Kg, 300 Kg, 500 Kg, 800 Kg y 1000 Kg.

Bowl não é incluído

O movimento e o deslocamento das matérias primas durante o processo requer equipamentos estáveis e 
confiáveis. Para diversas condições ou necessidades, a CIMA apresenta ao público uma variedade ampla 
de modelos e capacidades, todos eles projetados para serem de fácil manejo e com sólidos padrões de 
confiabilidade e estabilidade. Seu uso seguro facilitará seus processos de carga, descarga e/ou transferência 
de matérias primas em sua linha de produção. Cada um de nossos equipamentos cumpre com os padrões 
GMP e FDA; seu uso pode ser aplicado na indústria farmacêutica, química ou alimentícia.
 
Em nossa ampla gama de colunas de elevação oferecemos equipamentos de grande desempenho 
e preço altamente competitivo. Colocamos a suas ordens nossa equipe local de assessoria, projeto, 
instalação e manutenção para atendê-lo e dar o apoio que nos solicite.



Este equipamento está projetado para mover materiais, em bowls, bins ou panelas, 
entre pisos.

Características principais:

•	 Chassis fixo
•	 Sistema de elevação / altura de trabalho ajustável

Diferentes modelos para diferentes capacidades de carga (Kg.):
200, 400, 600, 800, 1000, 1500 y 2000 Kg. 

Serie NTC: Coluna de Elevação de Contêiner entre pisos

Serie NTFZ Pharma: Coluna de Elevação Giratória 
com Moinho Acoplado para Bowls FBD/FBG

Características principais:

•	 Para carga e descarga de materiais em bowls provenientes de secagem ou 
granulado por leito fluido (FBD ou FBG, por suas siglas em inglês)

•	 Moinho cônico ZL acoplado
•	 Válvula de descarga
•	 Sistema de elevação e inversão de bowl 
•	 Ângulo de inversão do bowl: 180 °
•	 Altura de trabalho ajustável
•	 Chassis fixo

Disponível em diferentes capacidades de carga / trabalho:

Bowl: 50 Kg, 100 Kg, 200 Kg, 300 Kg, 500 Kg, 800Kg y 1000 Kg.
Moinho (Ranges de produção em Kg / h.): 10-100, 20-200, 45-450, 70-700,100-1000

Bowl não é incluído

Bin não é incluído

Características principais:

•	 Adaptável com diferentes especificações / modelos de bins
•	 Válvula de descarga
•	 Sistema de elevação e inversão de bin
•	 Ângulo de inversão do bin: 180 °
•	 Altura de trabalho ajustável
•	 Chassis fixo
•	 Fácil de lavar

Diferentes modelos para diferentes capacidades de carga (Kg.):
200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 y 3000 Kg.

Serie NTD: Coluna de Elevação Estacionária Giratória para bins
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Este equipamento está projetado para mover materiais destinados a alimentar 
equipamentos tais como compressoras, encapsuladoras, máquina de 
revestimento, etc.
 
Características principais

•	 Chassis móvel
•	 Sistema de elevação telescópico/ altura de trabalho ajustável
•	 Sistema de inversão de panelas (ângulo de inversão: 180 °)
•	 Cone e válvula de descarga

Modelos disponíveis (Kg. de capacidade de carga):
50 e 100 Kg. 

Serie NTS: Coluna de Elevação Telescópica Móvel para panelas

Panela não é incluída

Este equipamento está projetado para mover materiais destinados a 
alimentar equipamentos tais como compressoras, encapsuladoras, máquinas 
de revestimento, etc.

Características principais:

•	 Chassis móvel
•	 Sistema de elevação
•	 Sistema de inversão de panelas (Ângulo de inversão 180 °)
•	 Cone e válvula de descarga

Modelos disponíveis (Kg. de capacidade de carga):
50 e 100 Kg.

Serie NTY: Coluna de Elevação Móvel para Panelas

Panela não é incluída


