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DESENGAÇADOR  ESMAGADOR

O processo de desengace tem como objetivo separar os bagos de uvas para obter um vinho mais harmonioso e 
com menos taninos.

É por isso que é importante respeitar a integridade da grainha da uva na ação de separar o seu pé.

Os desengaçadores-esmagadores Vega-Puleo permitem que qualquer tipo de uva seja desengaçado, respeitan-
do as características estruturais originais e garantindo o mais alto nível de qualidade.

Disponível nas versões com tremonha simples (TS) ou tremonha com sem-fim (TC).

O Vega 15 pode estar disponível com tremonha simples ou drenante. Esta última é aconselhada para ajustar a 
alimentação em caso de uva vindimada mecanicamente ou com presença de quantidade notável de mosto. 
Acionada por um moto-redutor.

O esmagador possui um sistema deslizante que ocorre em trilhos especiais para permitir  o deslocamento 
horizontal e realizar o tratamento esmagar/não esmagar.

Micro interruptores de segurança com dispositivo de segurança de bloqueio na presença de corpos estranhos 
entre os rolos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Intercambialidade do tambor e da árvore de desengace para processar diferentes tipos de uvas.

- Tambor perfurado disponível em aço inoxidável e polietileno.

- Estrutura em aço inox.

- Tremonha de alimentação (TS).

- Gerenciamento de velocidade da árvore de desengace por meio de Inverter

- Guias de tambor perfuradas e rolamentos de aço inoxidável.

- Árvore de desngace equipada com paletes de aço inoxidável com espátulas de borracha ajustáveis.

- Esmagador de aço inoxidável, com rolos em borracha ajustável para evitar o esmagamento das sementes.

- Tremonha de alimentação disponível em diferentes versões: 
 • Motorizada com sem-fim (VG 7/10/15 TC)
 • De tipo longo e motorizado com sem-fim para descarregar caixas (VG 7/10 TCB),
 • Drenante (VG 15 TD).

- Sistema de lavagem interior.

- Pernas telescópicas fixas ou rotativas.
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DETALHES INOVADORES

ÁVORE DE DESENGACE
Equipada com pás de aço inoxidável e espátulas de borracha com orientação variável.

ESMAGADOR DE ALIMENTOS
Montado em eixos tubulares para ser facilmente removível por gancho e realizar operações de desengace e 
esmagamento simultaneamente ou individualmente (modelo VG 7/10).

Esmagador com deslizamento em trilhos especiais para Mod. VG 15.

TAMBOR PERFURADO
Grande variedade de tambores perfurados disponíveis em aço inoxidável A304 e polietileno. Orifícios disponí-
veis em diferentes tamanhos.

QUADRO DE COMANDO
Equipado com todos os controlos para o gerenciamento do desengaçador, incluindo o potenciómetro para 
controlar a velocidade do eixo do desengaçador.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCEIS
Acesso rápido para realizar manutenção e limpeza

PERNAS TELECÓPICAS
Fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Fornecidas com 4 rodas, sendo duas fixas e duas rotativas com travões.
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