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Filamentos a definir

Densidades 

Materiais da base a definir

Consulta a
actualização da
Escova Cilíndrica
Industrial

ESCOVA CILÍNDRICA

Uma escova industrial cilíndrica é um rolo escova com a forma de um cilindro. Em Sacema
fabricamos escovas cilíndricas à medida. Podem ser concebidos em múltiplas distribuições e
arranjos de filamentos. Estas escovas podem ser integradas noutras soluções como a limpeza
de cintas, escovas para a limpeza de fruta, escovas centrais para máquinas de varrer e
esfregar...

- Diâmetro exterior: D. ext
- Diâmetro do corpo: D.base
- Diâmetro do eixo: Eixo D.
- Comprimento da escova: L
- Desfasagem: L1, L2

Alta densidade

- Sintéticas: PPN, PPL, PET, PA6 Uso
alimentar, PA6.12, Rilsan...
- Tampico
- Crina de cavalo
- Arames: aço, latão, aço inoxidável, aço
latonado...

- PVC
- Polipropileno
- Polietileno
- Madeira Fenólica
- Alumínio
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Distribuição das fibras

ESCOVA CILÍNDRICA

Fileiras paralelas, em aspas

Fileiras em V
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Densidade média

Baixa densidade
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ESCOVA CILÍNDRICA

Filerias ângulo

Espiral
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