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Disponível em diferentes tamanhos, ideal para receção de uva proveniente da mesa vibratória. Tela em PVC de 
qualidade alimentar com revestimento duplo de PVC para evitar estrias e encolhimento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Barreira interna para direcionar os produtos e canais selecionados para o transporte de desperdício.

- tremonha de descarga com raspador para limpar a correia interna.

- Bandeja de recolha de mosto inferior com junção.

- Controlador de velocidade mecânico com botão, localizado na lateral do motor.

DADOS TÉCNICOS

- Altura (do solo) 1180mm.
- Ligação DIN DN 50.

Opções:
Painel de controlo com START / STOP e botão emergência.
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Representa a melhor solução para transferir uvas inteiras ou desengaçadas ou bagaço com uma percentagem de 
humidade.

Tapete elevatório para carregamento de uva inteira e transportador-elevatório para descarregar o bagaço seco.

EL 400 com triturador de rolos 
na parte de descarga.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Estrutura, tremonhas e bandeja feito de  Aço inoxidável AISI 304.

- Tela em PVC de qualidade alimentar com revestimento duplo de PVC para evitar estrias e encolhimento.

- Equipado com tela  de carga e  tela de descarga com raspador para limpar a  tela dentro.

- Bandeja de recolha inferior equipada com ataque.

- Redutor de motor de sem-fim, com tambor de motor revestido com borracha.

- Suporte fixo com pernas ajustáveis. 

- Suporte ajustável em altura, sobre rodas. 

- Tela de carga de maior capacidade. 

- Variador mecânico de velocidade 

- Painel de controlo start-stop com interruptor de emergência e Documentação CE.


