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Correntes planas para inúmeras aplicações 
industriais
» Indústria de Bebidas
- Transporte de garrafas e outros recipientes
- Transporte de embalagens
- Máquinas de lavagem
- Enchedores
- Máquinas de embala- Máquinas de embalagem

            Correntes planas em aço inoxidável

- Versões para transporte plano e com 
curvatura.
- Adaptam-se a todas as aplicações. 
- Elevada capacidade de carga.
- Elevada resistência ao desgaste.
- Indi- Indicadas para supercies de transporte 
extremamente planas e lisas.

            Correntes planas em plásco

- Versões para transporte plano e com 
curvatura. 
- Adaptam-se a todas as aplicações. 
- Baixos coeficientes de fricção.
- Elevada resistência ao desgaste.
- - Redução do ruído.
- Elevados padrões de acabamento, com 
supercies muito suaves.

             Correntes “Plate top”

- Corrente ELITE em aço ou aço 
inoxidável, na qual é montada uma 
placa de plásco.
-- A combinação dos dois elementos 
cria uma corrente com elevada tensão 
de ruptura.

» Indústria de embalagem

» Indústria do vidro

» Indústria alimentar

» Equipamentos de handling

» Indústria cosméca

» Indústria de linha branca

 » Indústria farmacêuca
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Flexibilidade para o seu sucesso

AA Flexon é uma marca presente no 
mercado de transmissão e transporte 
desde 1980, compromeda com o 
sucesso dos seus clientes, através de 
um vasto leque de produtos, da mais 
alta qualidade. 

AA Iwis combina o seu porolio de 
soluções com um competente nível de 
serviço, de modo a  fornecer sempre a 
melhor solução possível aos seus 
clientes, parcularmente nas 
aplicações mais diceis e exigentes.
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