
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 
LIMPEZA DE SILOS E TREMONHAS

POWERNET - GIRONET

PROCEDIMENTOS INOVADORES PARA A MANUTENÇÃO DE PRODUTOS A GRANEL
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NOSSAS SOLUÇÕES
Equipamentos de grande alcance para limpeza completa, 
rápida e segura de suas unidades de armazenamento.

Graças ao nosso know-how na área de tamponamento, 
propomos soluções sob medida para resolver problemas 
de chaminés e abóbadas.

Com a limpeza de silos e tremonhas, com total segurança, 
a capacidade integral de armazenamento é recuperada.

VANTAGENS
 ■ Segurança Total: 

A limpeza é realizada sem a presença humana no interior 
dos silos e tremonhas / Conformidade das normas de 
segurança de nossas equipes

 ■ Economia: 
Intervenção sem interrupção da produção / Recupe-
ração de 100% da capacidade de armazenamento / 
Sem perda de material

 ■ Eficiência: 
A intervenção acima ou abaixo com qualquer tipo de 
material / intervenção rápida e eficaz

 ■ Meio-ambiente: 
Perfuração sem água ou subsidiário (o produto não é 
contaminado)

NOSSOS CLIENTES
 ■ Cimenteiras
 ■ Siderúrgicas
 ■ Fundições
 ■ Incineradoras 
 ■ Centrais térmicas
 ■ Indústria de Vidro
 ■ Minas e pedreiras
 ■ Fábricas de cal 
 ■ Coquerias
 ■ Indústria Alimentar
 ■ Açucareiras
 ■ (...)

SERVIÇOS ASSOCIADOS
 ■ Visitas e recomendações
 ■ Limpeza a nosso encargo
 ■ Reatividade na intervenção
 ■ Intervenção com equipamento especializado
 ■ Monitoria das aplicações
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A SOLUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO E EVACUAÇÃO 
DA MATÉRIA: 
LIMPEZA POR ASPIRAÇÃO

Em função do volume que se necessite aspirar; propomos inter-
venções con a ajuda de nossas soluções de aspiração, como 
GAD, VALNET ou CAM (ver catalogo “Limpeza industrial por 
aspiração” para mais detalhes)
 

 ■ Recuperação dos produtos extraidos
 ■ Evacuação em descarga, sacos, propulsão em silos, etc.

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE TAPONA-
MENTOS EM ESTRUTURAS ABOBADADAS: 
POWERNET

 ■ Diâmetro de perfuração por alto ou por baixo 
das unidades de armazenamento: 65 a 300 mm

 ■ Profundidade de intervenção: Até 45 m
 ■ Comando à distância a partir de uma abertura
 ■ Intervém antes do GIRONET
 ■ 2 versõess: 

 ▪ Pneumática para produtos fragmentáveis
 ▪ Hidráulica para produtos duro-rígidos

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE TAPONA-
MENTOS EM CHAMINÉS:
GIRONET

 ■ Brazo articulado y rotativo a 360°
 ■ Profundidade de intervenção: Até 45 m
 ■ Comando à distância a partir de uma abertura
 ■ 3 Versões:

 ▪ Pneumática e Pneumática ATEX para produtos 
friáveis

 ▪ Hidráulica para produtos duros

PERFURAÇÃO PELA 
PARTE DE CIMA

PERFURAÇÃO PELA 
PARTE DE BAIXO
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Filiais

Sede Social

Equipe de comerciais em
parceria com representantes locais

NÃO HESITE EM
NOS CONTATAR!

FRANÇA

RU / IRLANDA

ALEMANHA BÉLGICA CINGAPURA

EUA

CANADÁ

ÁFRICA DO SUL

CHINAITÁLIA

ESPANHA

MÉXICO

11 FILIAIS E UMA REDE DE AGENTES COMERCIAIS EM TODO O MUNDO


