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FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

400/230 V 50 Hz 

Esta máquina destina-se exclusivamente à calibração dos diâmetros das rolhas de cortiça. A
máquina possui uma estrutura em construção soldada de tubo de aço. que lhe confere uma
boa resistência mecânica e está assente em apoios niveladores e anti-vibratórios. Dispàe de
um sistema de alimentação por transportador elevador e vibrador circular, sistema de
calibração com dois rolos de aço, e cada um deles com três diâmetros diferentes para três
calibres de rolhas em simultâneo, sistema de afinação para o diâmetro das rolhas e um
quadro de comando eléctrico.
 

Tensão de alimentação  

Produção Média

Velocidades 

Variáveis (variador eletrónico)

Diâmetros: 21 minimo / 32 máximo

0,58 Kw (2 motores)

Alimentação  

Por Transportador elevador e vibrador circular

8.000 rolhas/hora

Dimensões das rolhas

Proteções metálicas 

Alimentação de ar comprimido 

Comprimentos: 27 minimo / 54 máximo
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Captação do Pó

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Garantia 

Peso  

323 Kg 

1 ano 

Atravancamento

Comprimento: 2.490 mm

Largura: 1.050 mm

Altura: 1.630 mm


