
Os descarregadores de big bag SBB HFF FIBC são os sistemas estacionários para descarregar FIBC. Seu design
garante operações seguras e limpas. O inovador sistema de pétalas para auxílio de fluxo garante eficiência
incomparável e operação fácil e econômica, mesmo com materiais difíceis de descarregar.

O descarregador de big bag é composto por uma moega apoiada sobre coxins, guarnição de vedação para o
fundo do big bag, com motovibrador e portinhola de acesso, considerado o melhor descarregador de big bag em
ralação ao custo beneficio, tecnologia internacional.

SISTEMAS 

COMPLETOS DE DOSAGEM

A PARTIR DE BIG BAG

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS INTELIGENTES

NOSSA MISSÃO:
PROTEGER O OPERADOR NA LINHA DE FRENTE

E MODERNIZAR PROCESSOS 

DESCARREGADOR COM
SISTEMA CURTO

DESCARREGADOR COM
SISTEMA MONOVIA E TALHA

DESCARREGADOR COM
SISTEMA PARA EMPILHADEIRAS

Sistema Utilizado em muitas plantas
com espaço reduzido proporcionando
flexibilidade de uso e ergonometria
para os funcionários

Praticidade no uso e aumento da
produtividade, sistemas
independentes de talha com
monovia traz agilidade ao processo.

Com o sistema de engate rápido o
descarregador de BIG BAG por
empilhadeira torna-se o mais utilizado  
onde a segurança e o menor contato
com o produto é necessário.

H



Sistema de vedação, inibe a geração

de pó “Dust-Free”

Robusto

Aço carbono / AISI 304L e 316L

Aprovado “FDA”

Altura regulável

Moega com Sistema de Vibração

Modulares – projetos especiais.

Estações de desenvase de BIG BAG
mais usadas no mundo, Fabricado em
processo seriado, e semi-robotizado,
comercializado em mais de 80 Países. A
moega especial com membrana de
vedação do bag, permite operação livre
de pós, moega apoiada sob coxins, com
motovibrador, portinholha com
fechamento hermetico, filtro de alívio
com elemento filtrante
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Opções: Parte em contato em aço carbono
ou AISI304 estrutura em aço carbono ou
100% AISI, massageadores pneumáticos e
Talha

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:


