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Medidas Fibras a definir

Escova strip espiral exterior
standard

ESCOVAS STRIP ESPIRAL

A escova em espiral é uma escova strip clássica recta que recebe uma forma em espiral. A disposição
das fibras pode ser para o exterior ou para o interior. As espirais podem ser fornecidas soltas ou
montadas sobre um tubo metálico, 
São fabricadas sob desenho, com as medidas e materiais necessários para a aplicação.

-Passo da espiral: P
-Comprimento da escova: L 
-Saída da fibra: S 
-Dimensões do corpo AxB 
-Comprimento (mín. 100 mm, máx. 2000
mm) 

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.

Última actualização: 11 de Abril de 2021

Dint (min. 5- max. 400 mm)
Dext (min. 17- max. 600 mm)

- Sintéticas: PPN, PPL, PA6
- PA6 Uso alimentar
- Naturales: Tampico, Crina de cavalo
- Arames: Aço inoxidável, aço latonado, 
aço-carbono

Hélices para o exterior

Consulta a
actualização
das escovas strip espiral
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Escova strip espiral exterior
compacta

ESCOVAS STRIP ESPIRAL

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.
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Escova strip espiral interior
compacta

ESCOVAS STRIP ESPIRAL

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Abril de 2021
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Escova strip espiral exterior
standard sobre eixo

Escova  strip espiral exterior
standard sobre tubo

ESCOVAS STRIP ESPIRAL

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.
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Escova strip espiral interior
fechada

Escova strip espiral interior
standard

ESCOVAS STRIP ESPIRAL

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua
utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Abril de 2021

Dint do buraco interior (min. 0 mm)
Dext (min. 200 mm)

Hélices para o interior
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