
Pneus de desempenho de transporte concebidos com base nas características do transmitida. As 
dimensões e estudo de layout das operações de oleodutos e de sistema.

Não há contaminação do produto a ser transportado.

Manutenção mínima e ambiente de trabalho limpo.

Área menor em comparação com outros meios mecânico.

Soluções de transporte para materiais abrasivos, corrosivos,
granular, em pó ...

Controle automático.

Cimento
Cinza
Argamassa
Agroalimentar
Químico
Plástico
Minériol
Meio Ambiente

Planta fornecimento contínuo
Linhas de produção de alimentação automática
Sistema de preparação de areia
Ganho de peso transportes lote
Carga e descarga silo, mixer, funis, etc.
Baixar big-bags
Saco disjuntor, mix de produtos

Transporte pneumático fase diluida.

Sistema e fase densa de transporte pneumático de
cimento, arquivador e cinzas trasfega.

Cimento transporte pneumático e cinzas para vários destinos.
Planta fornecimento contínuo.

Tubos de transporte acoplado a cada instalação

Sistema de automação de controle de processo para mistura e transporte pneumático fase densa.
Carga terminou silos de produtos.

FACILIDADES

APLICAÇÕES SETORES
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FILTRO DO MANGAS
Limpeza do filtro automático, separação e
filtração de partículas suspensas com
inclinação mínima no destino silo.

Auger enchimento para regular a concentração
ar-material por meio da medição da quantidade 
de material entrada para o tubo.

DOSIFICADOR SEMFIN

Propulsor concebido como directiva equipamentos
pressão 97/23 / CE, resistente à fadiga e
válvula de segurança.

Aceleração de reforço para dirigir a matéria
permitindo manter a densidade máxima
e baixa velocidade de transporte.

Controle Automático de até 10 componentes
- Selecionar o tipo de componente.
- Controle por peso ou preenchimento de nível.
- Produto da exposição instantânea e peso.
- Integração com equipamentos de fábrica. 

Sistema simples e limpo.

Sistemas modulares móveis para o 
preenchimento silos

Transporte pneumático
disjuntor saco móvel

Transporte pneumático
dosagem direta

Transporte Pneumático descarregador móvel big-bag 

      Adequado para pequenos produtos abrasivos

     Empurre a baixa pressão ou vácuo
    
     Transporte de alta velocidade
    
     De partículas de desgaste

      Sistema de transporte ideal misturas preparadas
      evitando assim a desintegração.
     
      Empurrar alta pressão.

     Transportes baixa velocidade.

     Sistema segurança duplo controle de pressão.                                                   

TRANSPORTE PNEUMÁTICO - FASE DILUIDA

ACESSÓRIOS

TRANSPORTE PNEUMÁTICO - FASE PESADA

Transporte pneumático
plataforma de descarga de sacos

Capacidade da unidade
75L a partir de 2000 L

Transporte pneumático em fase pesada ou diluida, simultaneamente, permite uma ampla gama de 
produções ambas as corridas curtas e longas.

TRANSPORTE PNEUMÁTICO
(fase Pesada ou fase Diluida)

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 680 980 628

ARLACO LDA.
Tel. +35.1227128279

www.arlaco.pt

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570
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