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PRINCÍPIO DE OPERACÃO PH e PHB 



PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO PH e PHB 
            CONE PNEUMATICO 
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PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO PH  
CARACTERISTICAS GERAIS 



PRENSA HORIZONTAL PH 12 
Prensa Horizontal de medio porte: Alimentícia. Todo o contato com o produto em aco 

inox AISI 304, acionamento de velocidade variável e contra-pressão pneumática. 

Muito utilizada na extração de polpas de frutas (abacaxi, acerola, caju etc). 

Características básicas do equipamento: 

Área de desague=_______m², Tela trapezoidal ou perfurada 

Área de prensagem=Diam______m, Compr______m, Area_______m² 

Tela em chapa perfurada ate (___% aberta) de abertura manual 

Taxa de comp=_________vezes, Acionam=____hp, de___a____rpm 
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PRENSA HORIZONTAL PH 22 
Prensa Horizontal de grande porte: Alimentícia. Todo o contato com o produto em 

aco inox AISI 304, acionamento de velocidade variável e contra-pressão pneumática. 

Muito utilizada na preparação de base para pectina e  extração de polpas de frutas 

(abacaxi, acerola, caju etc). 

Características básicas do equipamento: 

Área de desague=_______m², Tela trapezoidal ou perfurada 

Área de prensagem=Diam______m, Copr______m, Área_______m² 

Tela em chapa perfurada ate (___% aberta) de abertura manual 

Taxa de comp=_________vezes, Acionam=____hp, de___a____rpm 



PRENSA HORIZONTAL PARA BAGAÇO 
     PHB - PRINCIPIO DE OPERAÇÃO 

Para prensagem de produtos 

fibrosos (bagaco cÍtrico) e alta taxa 

de compactação, além de passo 

variável recomenda-se fuso com 

eixo cônico,que obtém até duas 

vezes a taxa convencional de eixo 

paralelo. 

Prensa PHB 22 

Prensa para bagaço cítrico 

utilizado na empresa 

SULAMERICA 



PRENSA HORIZONTAL PHB 22 

Prensa Horizontal de grande 

porte: versão Industrial. Telas e 

carenagem construídas em aco 

inox AISI304, fuso e estrutura 

em aço carbono, acionamento 

de velocidade variável e contra-

pressão pneumática de alta 

taxa de compactação. Muito 

utilizada na prensagem de 

bagaco cítrico, tortas etc 

Características básicas do equipamento: 

Área de desague=_______m², Tela trapezoidal ou perfurada 

Área de prensagem= Diam______m, Copr______m, Area_______m² 

Tela em chapa perfurada ate (___% aberta) de abertura manual 

Taxa de comp=_________vezes, Acionam=____hp, de___a____rpm 
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