
1   Corpo

Execução favorável quanto ao 
fl uxo, integrado com tampa auxiliar 
para limpeza de partículas 
sedimentadas.

2   Vedações

Selo mecânico de simples efeito 
com faces em metal duro lubri-
fi cado por graxa.

3   Mecanismo de corte

Prato de corte  em Hardox 500 e 
altamente resistente ao desgaste. 
O mecanismo de corte possui um 
sistema de auto ajuste das facas 
possibilitando um ótimo 
rendimento. 

4   Acionamento

Como standard é fornecido com 
um motoredutor.

TRITURADOR M.OVAS®

A solução completa de trituração e homogeneização de lodos e efl uentes industriais.

Aplicações

 ∙ Homogeinização de lodo 
primário, lodo adensado e 
efl uentes industriais

 ∙ Quebra de partículas sólidas 
de baixa densidade como 
madeira, plásticos e sacolas

 ∙ Trituração de elementos 
fi brosos como tecidos, pelos e 
cabelos

 ∙ Separação por decantação 
de partículas sólidas de alta 
densidade como pedras e 
metais

5   Tampa do corpo

Possui mecanismo de corte 
integrado na tampa do corpo. Por 
estarem fi xados a um sistema de 
amortecimento, torna-se de fácil 
manipulação.

6   Execução IN LINE

Entrada e saída de produto 
alinhados na mesma altura.
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Construção do M.OVAS®



www.netzsch.com.br

 Dados técnicos

Modelo M.OVAS® mini S1
2.2/50

M.OVAS® S1
3.0/200

M.OVAS® S1
4.0/300

Denominação Inline Inline Inline

Conexão DN100 DN150 DN150

Vazão lodo 0 - 50 m3/h 50 - 200 m3/h 200 - 300 m3/h

Vazão lodo com alta viscosidade 0 - 25 m3/h 25 - 45 m3/h 45 - 180 m3/h

Acionamento 2,2 kw 3,0 kw 4,5 kw
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NETZSCH do Brasil Ind. e Com. Ltda. 
Rua Hermann Weege, 2383
89107-000 Pomerode / SC
Brasil
Fone: +55 (47) 3387 8222
Fax: +55 (47) 3387 8400
info.ndb@netzsch.com

Principais vantagens

 ∙ Estrutura compacta, com baixa potência consumida, em até 300 m3/h

 ∙ Desmontagem simples e fácil do conjunto de facas

 ∙ Simples acesso a carcaça permite fácil limpeza dos sedimentos

 ∙ Corpo de aço galvanizado anti-corrosão

 ∙ Auto ajuste das facas

Filial São Paulo - SP
Fone: 55 (11) 2134-0300
E-mail: info.sp@netzsch.com

Filial Paraná e Sta Catarina - PR/SC
Fone: 55 (47) 3387-8222
E-mail: info.ndb@netzsch.com

Filial Rio Grande do Sul - RS
Fone: 55 (51) 3332-1450
E-mail: info.rs@netzsch.com

Filial Rio de Janeiro - RJ
Fone: 55 (21) 3952-3100
E-mail: info.rj@netzsch.com

Filial Minas Gerais - MG
Fone: 55 (31) 3261-5553
E-mail: info.mg@netzsch.com

NETZSCH SERVICE CENTRO OESTE
Fone: 55 (62) 3230-2100
E-mail: info.nso@netzsch.com

NETZSCH SERVICE NORDESTE 
Fone: 55 (84) 3213-3212
E-mail: info.nsn@netzsch.com

NETZSCH SERVICE BAHIA 
Fone: 55 (71) 3645 1727
E-mail: info.nsb@netzsch.com

Distribuidor Helifab - 
Exclusivo Interior de São Paulo
Fone: 55 (19) 3464-5540
E-mail: vendas@helifab.com.br

Filiais de Vendas


