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DESENGAÇADOR 

Disponível com tremonha deslizante ou com sem-fim.

O VEGA R está equipado com uma estrutura de aço inoxidável AISI304 ajustável em altura e está equipado com 
4 rodas giratórias com freios para facilitar o movimento.

O novo VEGA R combina a ação eficiente de desengace do desengaçador VEGA com a ação de triagem                   
meticulosa.

Uma única máquina com uma dupla vantagem: economia de espaço e descarga de haste única.



DESENGAÇADOR VEGA RTS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Intercambialidade do cilindro perfurado para processar diferentes tipos de uvas.

- Ampla gama de cilindros perfurados disponíveis em aço inoxidável A304 e polietileno.

- Estrutura inteiramente em aço inoxidável A304.

- Tremonhas de alimentação (TS).

- Gestão da velocidade de desengace por meio de um inversor.

- Guias de cilindro perfuradas e rolamentos de aço inoxidável.

- Eixo do desengaçador equipado com cavilhas de aço inoxidável e equipado na extremidade com espátulas de 
borracha ajustáveis.
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DETALHES INOVADORES

ÁVORE DE DESENGACE
Equipado com pinos de aço inoxidável e equipado na extremidade com espátulas de borracha ajustáveis na 
sua inclinação.

CILINDRO PERFURADO
Vasta gama de cilindros perfurados em aço inoxidável A304 e em Polietileno. Cilindro de aço disponível com 
diferentes furos.

PAINEL DE CONTROLO ÚNICO
Equipado com todos os controlos para a gestão do desengaçador e selecionador, incluindo o potenciómetro 
para regular a velocidade do eixo do desengaçador.

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

PERNAS TELESCÓPICAS
Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Fornecido com n. 4 rodas, duas fixas e duas giratórias com freios.
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