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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. 

Esta máquina destina-se exclusivamente a efetuar o tratamento e secagem das rolhas de cortiça. Qualquer
trabalho de outra natureza é proibido e da inteira responsabilidade do operador. A máquina é totalmente
construída em aço inox, o que lhe confere uma boa resistência mecânica. possui uma estrutura/plataforma
com escada de acesso ao tambor superior, um transportador elevador para carga do tambor de tratamento,
um túnel de passagem das rolhas entre tambores. um tambor de secagem e tapetes de recolha das rolhas,
sendo que todo este processo é efetuado manualmente ou automático. Dispõe ainda de sistema de injeção de
produtos, sistema de aquecimento e desumidificação e um painel de comando táctil com possibilidade de
ligação à rede informática.
 

Tensão de alimentação  

20,61 Kw
 
 

Potência total absorvida

Alimentação

400/230 V 50 Hz
 

20.000 rolhas (45 x 24)
 
 

Alimentação de ar comprimido

4a 6 bar
 
 

AtravancamentoQuadro de comando e controlo c/ operações programáveis por paínel tátil e c/ possibilidade de
ligação à rede informátical

AtravancamentoAtravancamentoCarga automática através de transportador por elevador

Capacidade dos tambores

AtravancamentoSistema de aquecimento

Resistências ventiladas
 
 

AtravancamentoAtravancamentoDescarga automática para tapete transportador e elevador

AtravancamentoSistema de pulverização automático

AtravancamentoSistema de desumidificarão 

Aspiração
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Atravancamento

Atravancamento

Atravancamento

Atravancamento

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. 

Dimensão do tambor de tratamento

Garantia 

1 ano 

Peso

1.550 Kg

Diâmetro: 980 mm
 
Comprimento: 1.340 mm
 
 Dimensão dos rolos 

Diâmetro: 28.5 mm
 
Comprimento: 350 mm 
 
 Quantidade: 118
 
 Dimensão do tambor de secagem 

Diâmetro: 980 mm
 
Comprimento: 1.550 mm
 


