ORTOMEC

MESA SEPARADORA

SELECTA
Baby Leaf

Rúcula

Espinafres

CÓDIGO

MODELO

PREÇO

SEL - 150

SELECTA - 150

12 174,00 €

SEL - 170

SELECTA - 170

12 453,00 €

Acessório para a crivagem com sacudidor de produtos em folha (como baby leaf , rúcula espinafres
etc ... ) em fase de recolha
Aplicável em máquinas Ortomec predispostas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(A) Movimento hidráulico do prato sacudidor com engate rápido á máquina Ortomec
(B) Válvula reguladora da velocidade de sacudimento do prato
(C) Ligação eléctrica para stop emergência
(D) Pés reguláveis para altura do plano de trabalho
(E) Lonas para reter os resíduos
(F) Contentor extraível para recuperação dos resíduos da crivagem
(G) Duas larguras de trabalho , 150 e 170 cm sobre 6 crivos sacudidores
(H) Chassis porta mesa zincado
(I) Crivos , protecções e chassis da mesa em aço inox
Crivo standard Ø 18 mm (outros diâmetros 16 , 20 , 22 por pedido)
Peso aproximado 200 Kg

KIT de 6 crivos
1 663,00 €

VAS – 0016
VAS – 0018
VAS – 0020
VAS – 0022

com furos Ø 16
com furos Ø 18
com furos Ø 20
com furos Ø 22

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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ORTOMEC

MESA SEPARADORA

SELECTA STOCK
Baby Leaf

Rúcula

Espinafres

CÓDIGO

MODELO

PREÇO

SS - 170

SELECTA STOCK

33 312,00 €

Acessório para a crivagem com sacudidor de produtos em folha (como baby leaf, rúcula, espinafres,
valeriana etc... )
Características técnicas :
- Alimentação eléctrica 380/400 voltes
(A) Quadro de comando sobre a máquina com comandos independentes para arranque e
regulação da velocidade do tapete transportador e do sistema sacudidor e botão de
emergência
• (B) Chassis inteiramente em aço inoxidável
• (C) Tapete transportador em material certificado para alimentos
• (D) Comprimento dos crivos 120 cm
• (E) Movimentação da máquina sobre 4 rodas giratórias
• (F) Posicionamento da máquina em armazém sobre 4 pés extensíveis por parafuso manual
• Peso aproximado 700 Kg
• (G) Largura do tapete transportador 170 cm
• (H) Altura de descarga do produto crivado 150 cm
• (I) Altura de descarga do produto descartado 90 cm
Diâmetro dos furos dos crivos disponíveis 16 , 18 , 20 , 22 mm
(Está incluido no preço da máquina um kit de crivos á escolha do cliente a eleger entre os diâmetros
acima indicados)
•

KIT de 6 crivos
1 809,00 €

VAS – 0016
VAS – 0018
VAS – 0020
VAS – 0022

com furos Ø 16
com furos Ø 18
com furos Ø 20
com furos Ø 22

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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ORTOMEC

TAPETE PARA A
LIMPEZA DO
PRODUTO

Mod. NP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chassis em aço inoxidável
Tapete certificado para alimentos
Altura regulável
Distancia ao tapete principal regulável
Velocidade do tapete ajustável por um regulador especial
Comprimento do tapete: 45 cm
Largura do tapete: de 120 cm a 180 cm
Contentor em aço inoxidável para recolha do descarte
Movimentação do tapete através de motor hidráulico ou eléctrico (dependendo da versão da
recolectora)
Ligação á tomada hidráulica ou eléctrica da máquina (dependendo da versão da recolectora)

CÓDIGO

MODELO

PREÇO

NPI - 001

Tapete de limpesa (versão
hidráulica)

7 399,00 €

NPE - 001

Tapete de limpesa (versão
eléctrica)

7 399,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

01/02/2019

78

ORTOMEC

MESA SACUDIDORA

Mod. TS
Mesa sacudidora de produtos em folha (como baby leaf , rúcula espinafres etc ... ) durante a fase de
recolha. Aplicável em maquinas ORTOMEC predispostas.
Este sistema graças a um movimento vibratório , permite a selecção das pequenas folhas e do material de
descarte do material destinado á venda , com a descarga do material descartado no terreno ou no final do
campo segundo a exigência do operador .
A mesa sacudidora , posicionada detrás da cabeça de recolha , é constituída por um tapete de correntes
em plástico giratório com furos de v2,5 x 2,0 cm construido com materiais conforme a norma FDA , de um
senfim giratório para descarga do material descartado e de um chassis de suporte em aço inoxidável .
•
•
•
•
•
•

Chassis , tapete de correntes em plástico e engrenagens construídos com materiais certificados
para alimentos
O sistema sacudidor é dotado de um motor hidráulico independente que dá movimento á corrente
sacudidora e ao senfim .
Tremonha de recolha em aço inoxidável
Se presente, o senfim em aço inoxidável é posicionado por baixo do tapete para descarga do
produto descartado . A descarga é accionado pelo operador através de um comando manual .
A instalação hidráulica é ligado aos engates rápidos : isto permite desmontar a mesa muito
rapidamente , sem necessidade de intervenções na máquina .
Todo o sistema da mesa sacudidora é facilmente removível porque é fixado á plataforma através
de 4 parafusos .

MESA SACUDIDORA PARA RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ RODAS
UM SACUDIDOR - COM SENFIM
CÓDIGO

MODELO

PREÇO – malha plástica

PREÇO – malha inox

TS - 150-A

TS - 150-A

15 107,00 €

16 144,00 €

TS - 170-A

TS - 170-A

15 386,00 €

16 490,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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MESA SACUDIDORA PARA RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ DE RASTOS
DOIS SACUDIDORES – COM UM SENFIM
CÓDIGO

MODELO

PREÇO – malha plástica

PREÇO – malha inox

TS - 150-B

TS - 150-B

18 731,00 €

19 915,00 €

TS - 170-B

TS - 170-B

19 011,00 €

20 261,00 €

MESA SACUDIDORA PARA RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ DE RASTOS
QUATRO SACUDIDORES – COM DOIS SENFIM
CÓDIGO

MODELO

PREÇO – malha plástica

PREÇO – malha inox

TS - 150-C

TS - 150-C

27 197,00 €

28 581,00 €

TS - 170-C

TS - 170-C

27 889,00 €

29 419,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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