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Ver a
actualização

Escovas cilíndricas de comprimento
especificado.
Escovas modulares:

          - Módulos dentados Plus-Zack
          - Módulos Low-Zack                               

Escova Cilíndrica

Escovas de ripa y mesas

Têm uma base rectangular ou quadrada
e são geralmente a solução mais
simples para muitos processos
industriais, uma vez que não requerem
instalações complexas.
São fabricados para desenhar com as
medidas e materiais requeridos pelo
cliente.

Escovas Hortofrutícolas

As escovas hortofrutícolas permitem
que um cilindro do comprimento
desejado seja composto por módulos, o
que torna a montagem mais fácil. 
É composto por módulos de 250 mm de
comprimento que estão ligados uns aos
outros por meio de 4 fichas de língua e
ranhura. 

Limpador de Correia Transportadora

Efectua uma limpeza eficaz e segura da
correia, rodando no sentido oposto ao
avanço da correia, de modo a obter um
acabamento óptimo da correia
transportadora.
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Escovas de Disco

Escovas antiestáticas

Escovas de correia

Todas as especificações podem ser
escolhidas em termos de tamanhos de
escovas e materiais.
Em termos de material fibroso,
trabalhamos com uma grande
variedade de materiais, tais como fibras
sintéticas, fibras naturais, fios
metálicos... 
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Estas escovas são concebidas para
deflectir cargas estáticas, que podem
causar vários problemas.

A sua base é uma cinta à qual os tufos
são inseridos de um lado.
Configurável de acordo com tamanhos,
formas e cordões

Para mais informações, por favor visite o nosso website 

Escova Impulso

A escova está principalmente ligada a
empilhadores e máquinas de auto-
carregamento com garfos elevadores.
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Robô de Limpeza de Painéis Solares

Limpador de painéis solares

Totem de conforto animal

 

O nosso robô de limpeza de painéis
solares é o produto ideal para a limpeza
à distância de instalações fotovoltaicas
e pode trabalhar com alta inclinação de
painéis. 
Permite tanto a limpeza a seco como a
húmido.
Tem uma autonomia de 8 horas.
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Para mais informações, por favor visite o nosso website 

O nosso braço é ideal para a limpeza de
parques solares com acessibilidade de
veículos, uma vez que está acoplado a
um tractor ou similar.
Limpeza profissional do painel, uma vez
que incorpora um braço hidráulico com
5 graus de liberdade.

Este pincel foi concebido para o
conforto de animais domésticos, como
cavalos, vacas...
É constituído por uma estrutura
metálica firmemente fixa, garantindo
assim a estabilidade do totem contra os
ataques que possa sofrer.
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Escova em espiral numa mola

Escova strip standard
Escovas strip inserida
Escovas strip flexível
Escovas strip flexíveis estanque
Escovas strip espiral
Escovas strip circular e copoCepillo strip
insertado

A espiral é montada sobre uma mola
flexível para obter uma escova espiral
altamente flexível e para poder passar
por curvas e passagens difíceis dentro
de tubos. 
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Escova em Espiral

Escova strip clássica  recta que recebe
uma forma espiralada. As fibras podem
ser dispostas quer para fora quer para
dentro.
As espirais podem ser fornecidas soltas
ou montadas sobre um tubo metálico.
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