
Nota: Preços sob consulta.

Criada em 2011, a LxPack dedicou 
os primeiros anos da sua atividade 
comercial exclusivamente à 
distribuição de soluções de pesagem 
e etiquetagem, sendo a representante 
oficial da marca alemã ESPERA em 
Portugal.

Atenta ao mercado e às necessidades 
dos seus clientes, a LxPack decidiu 
lançar-se na comercialização de 
produtos de marca própria. Assim, a 
LxPack dispõe de alguns equipamentos 
relevantes para a indústria alimentar, 
nomeadamente Detetores de Metal, 
Verificadores de Peso e Calibradoras, 
que podem funcionar separadamente, 
em conjunto ou integrados com 
equipamentos de etiquetagem. São 
várias as vantagens competitivas em 
optar por estes produtos LxPack, desde 
logo o preço e a qualidade. Um sistema 
combinado destes equipamentos é um 
instrumento extremamente valioso 
nas linhas de produção da indústria 
alimentar, pois resulta num aumento 
dos parâmetros de controlo com menor 
investimento e menor espaço ocupado.

Pelo facto da LxPack fazer parte do 
Grupo José Pimenta Marques, que 
possui empresas de distribuição 
também em Espanha e França, estes 
equipamentos estão disponíveis 
igualmente para esses mercados.

Ar

Apropriado para, em alta velocidade, 
rejeitar produtos por sopro.
Produtos muito leves.

FlAp

Apropriado para rejeitar produtos 
secos em grande quantidade através 
da aba.

Flipper

Apropriado para rejeitar produtos em 
diferentes direções.
Produtos de tipo couvete ou saco.

pistão GrAnde

Apropriado para produtos grandes.

SiStEMaS dE REJEição

pistão

Apropriado para produtos de tamanho 
pequeno ou médio.

pneumático c/ retrAção

Apropriado para pequenos produtos, 
embalados ou não.
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LXPACK, LDA
Edifício Balanças Marques

Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)
Apart. 2376 - 4701-905 Braga - PORTUGAL

T. +351 253 309 832   F. +351 253 309 834

Centro de Apoio Lisboa
Rua Actriz Adelina Fernandes 15B

2795-005 Linda-a-Velha - Lisboa - PORTUGAL

www.lxpack.pt
www.facebook.com/lxpack.lda
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Catálogo

Calibradoras
verifiCadores de peso
detetores de metal
sistemas de rejeição

produtos
lxpaCk

http://www.facebook.com/lxpack.lda
http://www.youtube.com/user/GrupoJPMarques
http://www.linkedin.com/company/grupo-jos%C3%A9-pimenta-marques
http://www.lxpack.pt/index/


* Rejeitador incluído. 

caLiBRadoRaS

as calibradoras têm como 
função a separação dos produtos 
de acordo com o seu peso, 
podendo ter uma quantidade 
variável de classificadores de 
acordo com as necessidades.

ideais para a indústria alimentar, 
estes equipamentos de enorme 
precisão permitem otimizar a 
linha de produção, aumentando 
a eficiência e diminuindo os 
custos.

dEtEtoRES dE MEtaiS

os detetores de Metais têm 
como função garantir que 
os produtos alimentares 
estejam completamente livres 
de contaminação metálica, 
detetando com precisão as mais 
pequenas partículas.

ideais para a indústria alimentar, 
estes equipamentos detetam 
nos alimentos embalados ou 
não embalados todo o tipo de 
metais, através do cumprimento 
dos mais altos requisitos de 
segurança.

lXm3015* lXm3018 lXm5015
Material de construção aço inoxidável aiSi304

Sensibilidade (sem produto) Fe≥0.7mm aiSi304≥1.5mm Fe≥0.7mm aiSi304≥2.0mm Fe≥0.8mm aiSi304≥1.5mm

Largura Efetiva de abertura 300mm 500mm

altura Efetiva de abertura 150mm 180mm 150mm

comprimento do tapete 1500mm 800, 900, 1000 ou 1500mm 1500mm

Largura da Banda 250mm 260mm 460mm

Velocidade da Banda 25m/min

altura do chão ao tapete de trabalho 750mm (+100mm)

capacidade armazenamento de Produtos 52 tipos

alimentação Elétrica ac220V

Sistema de Rejeição Rejeição por Pistão alarme toca, tapete para.

Grau de Proteção iP54

certificados cE iSo9001

Vantagens

1. detetor de Metais inteligente
2. deteta todo o tipo de metais, tais como, ouro, ferro, prata, cobre, aço inoxidável, etc.

3. alta  sensibilidade e estabilidade 
4.  À prova de pó e de água

5. ajustes automáticos.
6. Pode ser fabricado à medida do cliente.
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Nota: Preços sob consulta.Nota: Preços sob consulta.

o equipamento pode ser personalizado de acordo com as dimensões e cadências pretendidas pelo cliente. o equipamento pode ser personalizado de acordo com as dimensões e cadências pretendidas pelo cliente.

VERiFicadoRES dE PESo

os Verificadores de Peso têm 
como função garantir que os 
produtos embalados estão 
dentro dos parâmetros de peso 
definidos. a verificação do peso 
é feita instantaneamente, sendo 
rejeitadas as embalagens que 
não cumpram os requisitos. 

ideais para a indústria alimentar, 
estes equipamentos permitem 
otimizar a linha de produção, 
aumentando a eficiência 
e diminuindo os custos, 
garantindo, ainda, os padrões de 
qualidade.

Nota: Preços sob consulta.

o equipamento pode ser personalizado de acordo com as dimensões e cadências pretendidas pelo cliente.

lXV160 lXV300 lXV400

Peso Mínimo / Peso Máximo (g) 10~600g 20~5000g 0,2~10kg

Escala da Balança 0,05g 0,2g 1g

Precisão(Зσ) ± 0.1g ± 0.5g ± 1g

Velocidade de deteção Máxima 250 Peças  140 Peças 105 Peças

Velocidade Máxima de tapete 70m/min

tamanho Máximo de Produto Pesado Largura: 150mm 
comprimento: 200mm 

Largura:  290mm 
comprimento: 400mm 

Largura:  390mm 
comprimento: 500mm

tamanho Plataforma de Peso Largura:  160mm 
comprimento: 280mm 

Largura:  300mm 
comprimento: 500mm 

Largura:  400mm 
comprimento: 650mm

Écran de operação Écran 7" Lcd tátil

capacidade armazenamento de Produtos 100 tipos

Segmentos de classificação 2 ou 3 (ver Rejeitadores disponíveis)

alimentação Elétrica ac220V

Sistema de Rejeição (opcional) (ver Rejeitadores disponíveis)

Grau de Proteção iP66

Material de construção aço inoxidável aiSi304

altura do chão ao tapete de trabalho
750mm (+100mm)

depende da altura da linha de produção

lXc230s lXc230l lXc300
Peso Mínimo / Peso Máximo (g) 20-5000g

Escala da Balança 0.1g 0.2 g

Precisão(Зσ) ±0.2 ±0.5~10g

Velocidade de deteção Máxima 200 Peças 155 Peças 100 Peças

Velocidade Máxima de tapete 70m/min

tamanho Máximo de Produto Pesado Largura: 220mm 
comprimento: 250mm 

Largura: 220mm 
comprimento: 300mm 

Largura: 290mm 
comprimento: 400mm

tamanho Plataforma de Peso Largura: 230mm 
comprimento: 350mm 

Largura: 230mm 
comprimento: 450mm 

Largura: 300mm 
comprimento: 500mm

Écran de operação Écran 7” Lcd tátil

capacidade armazenamento de Produtos 100 tipos

classificação (opcional)

alimentação Elétrica ac220V

Sistema de Rejeição Rejeição por Pistão (opcional)

Grau de Proteção iP66

Material de construção aço inoxidável aiSi304

altura do chão ao tapete de trabalho
750mm (+100mm)

depende da altura da linha de produção

http://www.lxpack.pt/index/

