
Há mais de 44 anos, a Validex, especialista em sistemas de transporte, projetou e 
construiu milhares de soluções para a indústria de restauração. Conscientes das neces-
sidades e especificidades dos nossos clientes , concentramos-nos em fornecer equipa-
mentos de avanço sustentável e tecnológico. o que nós fazemos ...

Por mais de 44 anos, a equipe Validex 
vem projetando soluções sustentáveis 
para restauração, nosso objetivo, 
oferecendo o melhor de nosso conhecimento.

André PERRIER Diretor-Geral 
Christian MARTINI Diretor Técnico 
Patrick VAJDA Diretor de Exportação

https://www.youtube.com/user/ValidexFrance - https://www.facebook.com/validexfr/ 
http://video.validex.fr/ - www.validex.fr - http://concept-banquet.fr/
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Tapete transportador

Para transportar a loiça suja 
a granel até à entrada da má-
quina de lavar.

Extrator magnético   
de talheres

Para extrair automaticamente 
os talheres dos tabuleiros.

Introdutor/extrator  
automático de cestos: 
Curva com rolos cónicos

Transportador tipo curva mo-
torizada desenvolvido para 
inserir cestos de loiça suja 
numa máquina de lavar em 
locais de espaço restrito.

Prateleiras para   
cestos de loiça

Para armazenagem e apresen-
tação dos cestos de loiça.

Tapete transportador  
de acondicionamento

Para preparar alimentos em 
caixas ou pratos.

Mesa de rolos   
motorizados

Para transportar cestos de 
loiça suja até à máquina de 
lavar. Motorizado, otimiza o 
rendimento da máquina de 
lavar loiça.

Sistema comutador   
com cordas

Para fusionar duas linhas de 
transporte de tabuleiros numa 
linha única.

Distribuidor automático 
de tabuleiros com leitor 
de cartões ,  multipilhas 
armazenagem dinâmica
Distribuidor de bandejas au-
tomáticas com leitor de cartão 
magnético, permitindo distri-
buição de bandejas mais rápi-
da e controle de acesso.

Tratamento de detri-
tos alimentares Biodec 
Compact

Para triturar, escorrer, com-
pactar e tratar resíduos ali-
mentares.

Transportador vertical 
com cantoneiras

Para transportar tabuleiros 
ou cestos, após as refeições, 
de um andar a outro da sala 
do restaurante até à zona de 
lavagem de loiça.  Capacidade 
média: 700 cargas/h

Carregador angular

Transportador para colocar 
em ângulo um cesto de loiça 
suja na máquina de lavar.

Transportador de cabos 
para acondicionamento

Para preparar alimentos   
em bandejas.

Estação de classificação

Para a classificação de re-
síduos não orgânicos, por 
artigo

(plástico, papel, lata, ...)

Sistema comutador para 
tabuleiros à saída da 
máquina de lavar

Para repartir em vários carros 
os tabuleiros provenientes de 
um único transportador.

Descarregador angular

Transportador para extrair em 
ângulo um cesto de loiça lim-
pa da máquina de lavar.

Tratamento dos detritos ali-
mentares: Calha de resíduos
Para transportar os resíduos 
alimentares das estações de 
trabalho situadas em torno dos 
transportadores de tabuleiros 
até às estações de tratamento 
de resíduos BIODEC Compact 
e Remote.

Tratamento de detritos 
alimentares Biodec   
Separado
Para triturar, escorrer, compac-
tar e tratar resíduos alimenta-
res a partir de vários pontos 
de recolha para uma estação 
central de recuperação.

Platonett

Escova motorizada para   
limpeza de tabuleiros

Gestão de talheres

Transportador que permite ex-
trair um cesto cheio de talhe-
res sujos, uma vez este cesto 
carregado de maneira ótima 
por um extrator magnético.

Carrossel

Para esvaziar e armazenar os 
tabuleiros após as refeições.

Transportador vertical de 
braços rígidos
Para transportar tabuleiros 
ou cestos, após as refeições, 
de um andar a outro da sala 
do restaurante até à zona de 
lavagem de loiça. Capacidade 
média: 1 400 cargas/h (Tipo 
Paternoster)

Mesa de rolos

Transportador de rolos livres 
(não motorizados e não meca-
nizados) para introduzir cestos 
de loiça suja na máquina de 
lavar OU extrair cestos de 
loiça limpa de uma máquina 
de lavar e guardá-los.

Corrente transportadora 
para cestos

Para colocar automaticamen-
te os cestos de loiça suja na 
máquina de lavar. Motorizado, 
otimiza o rendimento da má-
quina de lavar loiça.

Transportador de   
palhetas para cestos

Para colocar automaticamen-
te os cestos de loiça suja na 
máquina de lavar. Motorizado, 
aumenta o rendimento da 
máquina de lavar loiça.

Ascensor-descensor   
helicoidal de palhetas
Para transportar tabuleiros,  
após as refeições, de um andar 
a outro da sala do restaurante 
até à zona de lavagem de loiça.
( permite o uso de bandejas de 
diferentes tamanhos) Nós também produzimos: Transportador de palhetas para bandejas, carregador lateral 

para carrinho, empilhar a bandeja lateralmente na extremidade do transportador.  o car-
regador da bandeja, a saída da máquina de lavar louça, empilhar as bandejas, alternativa-
mente em vários  carros. Carregador da bandeja, entrada da máquina de lavar louça, para 
desapertar as bandejas de um carrinho em uma máquina de lavar louça, transportador de 
sushi.  transportador de vários níveis, transportador reversível,  correia transportadora de 
resíduos alimentares, transportador articulado... E muito mais…

Transportador de cordas

Para transportar tabuleiros, 
após as refeições, da sala do 
restaurante até à zona de lava-
gem de loiça.

Plataforma de triagem 
escamoteável

Acessório para mesa de rolos.

Carro de nível constante

Para armazenar tabuleiros e 
cestos na extremidade de um 
transportador de tabuleiros.


