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O desengace visa separar os caules das uvas para obter um mais harmonioso e com menos taninos.
Por isso é importante respeitar a integridade da uva, separando-a de seu caule.

Os desengaçadores /esmagadores VEGA Puleo são perfeitos para desengace e esmagamento das uvas, porque 
respeitam as características estruturais originais e garantem a melhor qualidade.

Disponível na versão padrão com tremonha simples (TS) ou tremonha drenante (TD).
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Intercambialidade do tambor perfurado para trabalhar diferentes tipos de uvas.

- Grande variedade de tambores perfurados disponíveis em aço inoxidável A304 e polietileno.

- Estrutura inteiramente em aço inoxidável A304  com espessura aumentada.

- Tremonha de alimentação simples (TS).

- Gerenciamento de velocidade de desengace com inverter.

- As guias do tambor perfurado e os rolamentos são feitos de aço aço inoxidável.

- Eixo do esmagador com pás em aço inoxidável e espátulas em borracha com orientação variável.

- Possibilidade de ajustar a excentricidade do eixo por comparação com o tambor furado.

- Esmagador completo de aço inoxidável com rolos borracha ajustável para evitar esmagamento de uvas.

- Tremonha de alimentação motorizada com sem-fim.

- Sistema de lavagem interior.

- Sistema de desengace parcial.

- Sistema de remoção de folhas do tambor (sistema de ar).

- A característica inovadora do sistema é de manter livres os furos no tambor de folhas ou  bagos, por meio de um 
dispositivo especial de ar comprimido controlado por microcontrolador. O seu uso é ideal no caso de uvas 
vindimadas por máquina.



DETALHES INOVADORES

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

TREMONHA DRENANTE
Recomenda-se ajustar a fonte de alimentação no caso de uvas vindimadas mecanicamente ou na presença de 
quantidades considerável de mosto. Acionado por um moto-redutor.

TRITURADOR DE ALIMENTOS
Montado em trilhos especiais para permitir o movimento horizontal e realizar o tratamento de esmagamento / 
não esmagamento.

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

KIT “AIR SYSTEM”
Projetado para o tratamento de uvas vindimadas mecanicamente, é um sistema eficiente para libertar os buracos 
bloqueados pela passagem de bagos.

TAMBOR PERFURADO
Disponível em aço inoxidável A304 e polietileno, com orifícios de tamanhos diferentes.

PAINEL DE CONTROLO
Equipado com todos os controlos para gerenciar o desengaçador emagador, incluindo potenciómetro para 
ajustar a velocidade da árvore de desengace.

FÁCIL INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
Acesso rápido para realizar manutenção e limpeza.

DESENGACE PARCIAL
Grande tremonha de carregamento, com drenagem da superfície subjacente e com elementos que podem ser 
abertos por meio de um pistão pneumático para permitir a ação de desengace parcial.
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