ÍMÃS E EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS

Vassoura Magnética Veicular
A Vassoura Magnética Veicular é um equipamento indispensável quando se trata de remoção ferrosa e limpeza de pisos em geral.
Fabricada para o trabalho em ambientes hostis, onde a segurança e a prevenção de acidentes são de grande importância, nossas vassouras
magnéticas captam com eficiência todo o material ferroso como por exemplo, pregos, cavacos, pedaços de metal e sucatas, que possam
danificar, pneus, equipamentos ou até mesmo causar acidentes com colaboradores em seu ambiente de trabalho.
Confeccionamos nas larguras e comprimentos necessários de acordo com o projeto de cada cliente, com olhais ou alças ajustadas para
fixação de acordo com os tipos de veículos existentes na frota.
Também podem ter dispositivos manuais de limpeza para retirada dos contaminantes ferrosos, evitando assim o contato direto do usuário.
Construída com estrutura robusta, nossas vassouras não utilizam energia elétrica, seu campo magnético é gerado por ímãs de Ferrite de
alta intensidade instalados internamente em sua base de captação ferrosa, capaz de atrair o material ferroso à uma distância de até 100
mm. Disponibilizamos dois modelos de vassouras, tanto para veículos leves, quanto para veículos pesados em zonas rurais, onde o risco de
danos em pneus é alto.

Aplicações:
Ideal para diversos tipos de solo. Confira alguns segmentos que utilizam este equipamento:
• Indústrias
• Metalúrgicas
• Fazendas
• Criadouros
• Estradas
• Pistas de corrida
• Usinagens
• Pátios de veículos
• Canaviais
• Usinas de açúcar

Especificações Técnicas:
• Dimensões: De acordo as especificações do cliente
• Estrutura: Aço Carbono, Alumínio
• Sistema de Limpeza: Manual ao término do uso
• Distância máxima de operação: 100 mm
• Tipo de ímã: Ferrite ou neodímio
• Força Magnética: De 2.500 até 4500 Gauss
• Temperatura de Trabalho: até 80 ° C
• Acabamento: Jateado, Pintura Epóxi e Polido/ Escovado
*Dimensões do equipamento, tipo de ímã e temperatura de trabalho, são opcionais e de acordo com a necessidade do cliente.
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