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FRAGMENTA  - TRITURADOR DE ENGAÇOS

Reduzindo drasticamente o volume dos caules o Fragmenta é particularmente adequado para adegas onde o 
fluxo de talos é difícil e pesado. Geralmente é instalado no final da linha evacuação de engaços. Também é 
utilizado no setor alimentar porque permite triturar e esmagar tubérculos ou raízes, como gengibre, açafrão, etc.

A sua utilização, com aproximadamente 4000 cortes por segundo, permite uma redução drástica na acumulação 
de engaços até 85%. Normalmente colocado na descarga de engaços dos Desengaçadores VEGA. 

FRAGMENTA PLUS
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Principais características 

- O seu uso permite uma redução drástica de engaços para 
evacuar, com redução de volume de até 75/80%. 
- A instalação, que não é invasiva devido à sua pequena 
dimensão, é feita com suportes antivibração em um chassi 
adequado. Feito inteiramente de aço Aço inoxidável AISI 
304, o corpo central é composto por um tambor de              
lâminas móveis.



SPYRO – ASPIRADOR DE ENGAÇOS
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Entre as tecnologias utilizadas para a transferência de engaços, há também o Aspirador Pneumático. É particular-
mente adequado para a transferência de produtos até longas distâncias (50-100 m).

Principais características 

- O aspirador de pó pneumático é composto por um caracol em folha pintada colocada sobre um suporte, todo em 
aço Aço inoxidável AISI 304. 

- O rotor interno, adequado para a passagem de produtos fibrosos, como hastes de uva, é feito com aço inoxidável 
eletrossoldado.

- Pode ser equipado com um funil e um ciclone de transporte para transferir as sobras para o triturador.


