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Soluções de espumaSoluções de espumaSoluções de espumaSoluções de espuma
EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamentos móveiss móveiss móveiss móveis    geragerageragera

    

Estes geradores de espuma fornece

• Simplicidade de utilização; 

• Robustez proveniente de uma construção sólida em

as regras PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC)

• Solução de espuma sem ligação eléctrica

• Facilidade de manobrar e movimentar

    
 

 

    

    

        

 

    

Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.

Estes equipamentos móveis (24 L e 40 L)

Indústria Alimentar. Funcionam mesm

necessidade de ligação à electricidade. 

pavimentos e equipamentos sendo que

com uma grande variedade de detergentes e desinfectantes, incluindo substâncias cloradas

    

Características:Características:Características:Características:    

AlimentaçãoAlimentaçãoAlimentaçãoAlimentação    

Pressão de trabalhoPressão de trabalhoPressão de trabalhoPressão de trabalho    

Válvula de segurançaVálvula de segurançaVálvula de segurançaVálvula de segurança    

Altura Altura Altura Altura (embalagem)    

Largura x comprimento Largura x comprimento Largura x comprimento Largura x comprimento (embalagem)

PesoPesoPesoPeso    

Capacidade (de líquido).Capacidade (de líquido).Capacidade (de líquido).Capacidade (de líquido).    

Zona Industrial da Abrunheira, 

Soluções de espumaSoluções de espumaSoluções de espumaSoluções de espuma    
gerageragerageradores dedores dedores dedores de    espuma, espuma, espuma, espuma, dededede    24 L e 40L24 L e 40L24 L e 40L24 L e 40L

de espuma fornecem: 

Robustez proveniente de uma construção sólida em aço inoxidável AISI 304 de acordo com 

(Pressure Equipment Directive 97/23/EC); 

Solução de espuma sem ligação eléctrica; 

Facilidade de manobrar e movimentar. 

Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.Os benefícios de uma espuma numa solução móvel e de fácil utilização.    

(24 L e 40 L) geradores de espuma estão indicados 

mesmo a baixa pressão (6-7 Bar e 4-5 Bar

à electricidade. Indicados para a limpeza e higienização de superfí

ndo que a sua construção em aço inoxidável permite a utilização 

com uma grande variedade de detergentes e desinfectantes, incluindo substâncias cloradas

Gerador de 24 LGerador de 24 LGerador de 24 LGerador de 24 L    

ar comprimido    

6 Bar    

calibrada a 7 Bar    calibrada a 5 Bar

900 mm    

(embalagem)        400x400 mm    

12 Kg    

20 L    

24 L e 40L24 L e 40L24 L e 40L24 L e 40L        

AISI 304 de acordo com 

estão indicados para utilização na 

5 Bar, respectivamente) sem 

para a limpeza e higienização de superfícies, 

sua construção em aço inoxidável permite a utilização 

com uma grande variedade de detergentes e desinfectantes, incluindo substâncias cloradas. 

Gerador de Gerador de Gerador de Gerador de 40404040    LLLL    

ar comprimido    

4 Bar    

calibrada a 5 Bar    

1050 mm    

450x450 mm 

15,5 Kg    

36 L    


