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Mais uma solução CRIATIVA.

SOPRADORA DE SEMENTES MOD. – DuMelo c/ gavetas

Trata-se de uma máquina leve, de pequeno porte, prática,
econômica, porém, com enorme eficiência na limpeza de misturas
de sementes.
Confeccionada com materiais de alta qualidade, dotada de
turbina de alta pressão, acabamento primoroso e design arrojado,
criada com o objetivo de atender a criadores de pequeno e médio
porte.

FILTRO ANTI-POLUENTE

Permite que a máquina seja
utilizada em qualquer tipo de
ambiente, retendo os poluentes no
interior do filtro.

Filtro lateral

Filtro traseiro

Placa de comando em acrílico

Refrigeração do motor

Controlador da passagem de sementes, desenvolvido para
proporcionar maior conforto ao usuário, permitindo que o mesmo
feche, abra ou regule a entrada de sementes para o interior da
máquina.

Abertura móvel da entrada de ar, proporcionando com total
eficiência controlar a força do ar, para mais o para menos, de
acordo com o tipo de mistura de sementes a serem recicladas.
Permitindo, processar a limpeza de misturas com formas e
tamanhos diferenciados de sementes.

Receptor de sementes, com capacidade para receber
aproximadamente 4,5 kilos de sementes

VERSATILIDADE
O modelo com gavetas, poderá ser acoplada à parede através de
suporte seu suporte de alumínio apoiado nos parafusos em L,
conforme visto na foto, podendo ainda, ser utilizada sobre uma
mesa ou bancada.

Gaveta de rejeitos

Gaveta para sementes limpas

Com as duas gavetas abertas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DO PRODUTO
Estrutura, compensado de Curupixá.
Suporte de fixação à parede, alumínio maciço.
Placa do interruptor, acrílico preto.
Filtro de ar, mod. P85
DIMENSÕES
Altura – 54 cm
Largura – 35 cm
Profundidade – 27 cm
Peso – 6 kg.
CAPACIDADE DE LIMPEZA
De 2 a 5 kg. por minuto, dependendo do volume de rejeitos existentes na mistura.

