
Precisão e produtividade é Promáquina

RINSER AUTOMÁTICO FARMACÊUTICO E ALIMENTÍCIO
LAVADOR / SOPRADOR DE FRASCOS DE VIDRO OU PLÁSTICOS

LIMPEZA A: AR, AR IONIZADO, AR OZONIZADO, ÁGUA, 
ÁGUA + AR, ETC.
• Atende a uma faixa de velocidade flexível;

• Poderá trabalhar com embalagens de vidro, plásticas ou metálicas;

• De fácil operação e manutenção, com alta tecnologia;

• A operação de limpeza é feita com os bocais dos frascos para baixo;

• Limpeza individual dos frascos;

• Bico  individual, anterior aos bicos de dosagem para limpeza a ar, 
sopra e retira posteriormente as impurezas (opcional);

• Uso e limpeza simplificadas;

• Interface homem/máquina eletrônica;

• As referências utilizadas na concepção do projeto atendem às 
Normas Internacionais de GMP;

• Assistência técnica própria.

Sistema de pinças articuladas 
que transporta a embalagem 

pelo gargalo.
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O equipamento opera em função das necessidades da enchedora, monitorando a 
presença de frascos através de sensores que atuam na entrada e saída da máquina. 
Reúne velocidade com qualidade de limpeza, podendo chegar à velocidade de 
até 400 embalagens por minuto. De fácil operação e  manutenção, o enxaguador 
possui um sistema de pinças articuladas que transporta os frascos pelo gargalo, 
efetuando o enxágue no sistema rotativo. Permite instalação em linhas novas ou 
existentes, atendendo a qualquer necessidade de produção, com alta tecnologia.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
• Construção com materiais inoxidáveis e plásticos;
• Ajuste de altura automático para cada tipo de embalagem (frasco);
• Interface homem/máquina com informações de operação a linha (opcional);
• Controle de velocidade automático;
• Rapidez na troca do ferramental para diferentes frascos;
• Possui oito portas laterais e área superior removível que possibilita um excelente acesso às áreas de 

enxágue e transferência de frascos. Internamente é desprovida de cantos ou canaletas que possam 
acumular resíduos;

• É possível trabalhar com frascos de plástico cujo diâmetro vai até 104mm e a altura até 345mm. 
Frascos de vidro e outros sob consulta;

• Limpeza individual ou por carreira de bicos;
• Utiliza água ou ar comprimido para efetuar a limpeza
• Lay out otimizado utilizando pouco espaço na linha.

DETALHES DO PROCESSO DE LIMPEZA COM AR

MODELO VELOCIDADE

R-27 250 frascos/min

R-40 400 frascos/mim


