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Fitxa tècnica

SEPARADOR PER
Clarificació MOSTOS
model 400 hl /h
Descripció

PRODUCCIÓ
DIMENSIONS
PES
POTENCIA

Unitat mòbil per clarificació de mosts que utilitza la 
tècnica de la separació dinàmica per separar en 
temps ràpids les impureses de el raïm del most des-
prés del premsat. Ideal per mosts blancs i rosats 
encara que es pot emprar també amb mosts 
vermells vinificats.
- Dissenyada i realitzada per posar la separació 
dinàmica a l'abast de grans, mitjanes i petites 
instal·lacions.
- Disposa d'un xassís reforçat i els comandaments 
de control són més accessibles. El seu disseny 
oculta totes les parts que no han d'entrar en contacte 
amb l'operari quan l'equip està en funcionament.
- Aclareix mosts en només 2 hores. Augment de la 
qualitat gràcies al control del temps de contacte en el 
most.
- 3 - 5% del volum inicial, aconseguint una reducció 
en els temps i els costos de filtració.
- Treball a temperatura ambient, evitant així el refre-
dament dels mosts sense el risc d'un indesitjat inici 
de fermentació.
- Enllaç ràpid amb qualsevol tipus de tanc o circuit a 
través d'racordería normalitzada.
- No necessita mà d'obra durant el funcionament ni 
manteniment especial.

400 Hl/h
1300x700x830 mm

70 Kg aprox.
7,5 KW
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Fitxa tècnica

SEPARADOR PER
Clarificació MOSTOS
model 400 hl
Caracterís�ques
- Bomba de circulació d'acer inoxidable Aisi 304.
- Sistema exclusiu per la micro difusió del gas de 
procés sobre el producte de tractar.
- Canonades i totes les parts a contacte amb el 
producte realitzat d'acer inoxidable Aisi 304.
- Completa instrumentació per la regulació i la gestió 
de la pressió de treball i l'abast del gas de procés.
- Unitat de depuració del gas de procés compren-
dente un filtre.
- Interruptor general amb invertidor de marxa de la 
bomba de circulació.
- Carro d’acer inoxidables AISI 304.
- Unitat d'aspiració i dosificació automàtica d'even-
tuals coadjuvants de aclareix.
- Estàndard empalmaments Italià 40.
- Tensió de funcionament 380V - 50Hz.


