SKIOLD DAMAS PULCO

SKIOLD FAZENDO A DIFERENÇA!

SKIOLD DAMAS PULCO EFICIENTE ASPIR ADOR DE AR
Compacto e robusto, o aspirador de ar PULCO é desenvolvido para o manuseio de
qualquer colheita – leve, pesada, pequena ou grande quantidade – com a máxima
eficiência e o mínimo de barulho e espaço requerido.

SKIOLDDAMAS
SKIOLDGROUP

PULCO – Eficiência em custo e
qualidade na separação por ar
Extra- alta eficiência de limpeza

O aspirador de ar PULCO é desenhado para fazer a separação
da colheita, leve ou pesada pelo ar. Por causa de seu tamanho
compacto, o equipamento poderá ser colocado precisamente
onde for necessário em qualquer planta de produção.
É ideal fazer a pré- limpeza na entrada do produto para garantir a
limpeza no processo de produtos finos para grãos cereais antes
da limpeza industrial ou farinha na saída. Com a adição de uma
câmera separada, nas máquinas PULCO podem ser usados grãos
fracionados com a mínima diferença de peso.
SKIOLD Damas oferece um largo portfólio de acessórios e
módulos para a PULCO, permitindo você atingir qualquer
requerimento futuro na sua produção.

A PULCO é um modelo com câmera vertical que age como
extensão da câmera horizontal. Isso possibilita atingir uma
aspiração forte sem risco de descartar nenhuma bom material no
processo. Onde você obterá uma inigualável limpeza eficiente e
um melhor retorno do seu investimento.

Fácil de operar
A PULCO é preparada para quatro tipos de sopradores, que lhe
proporciona toda flexibilidade na sua instalação;
• Tipo 1: Sucção através do filtro
• Tipo 2: Sopro em ciclone das impurezas nas câmeras

Como funciona

• Tipo 3: Sucção através do ciclone

Os aspiradores PULCO funcionam por sucção do material pelo
ar, separando toda a impureza leve. auto limpador e compacto,
o PULCO não emite nenhuma vibração devido a 100% de
balanceamento das partes móveis

• Tipo 4: Sistema de reciclagem com ciclone
Nas instalações dos tipos 1-3, você somente necessita de um
declínio para fazer o ajuste – também na opção 4, desde que o
ajuste de reciclagem já tenha sido feito.

Ideal para todos os tipos e tamanhos de grãos
Os separadores PULCO são efetivamente desenhados para retirar
materiais leves de qualquer tipo de grãos.

Seu benefício direto
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Ótima economia de custo
A PULCO consome muito pouca energia comparando com outros
equipamentos que se encontram no mercado e tem uma longa
vida útil – também requer o mínimo de manutenção ano pós ano.

Melhoria no ambiente de trabalho
Por causa da necessidade reduzida de troca de ar, a PULCO
irá efetivamente melhorar o ambiente de trabalho na fábrica.
A redução de necessidade de mudanças de ar na fábrica
proporciona também a facilidade de manter uma temperatura
agradável na sua produção.
A PULCO é quase completamente silenciosa na operação, que
ajuda também no melhoramento de condições de trabalho para
os operadores.

Devido ao fato da PULCO ser desenhada para auto limpeza, lhe é
proporcionado muito pouco tempo de espera, onde você poderá
manter a produção na sua planta normalmente com a alta
capacidade de acordo com a demanda.
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