Sistema Silo

Sistema Silo.
Primeiro em qualidade,
primeiro em praticidade.
Uma ideia simples e extraordinariamente eficaz: levar grandes
quantidades de produtos para o canteiro de obras, evitando a mão
de obra para descarregar os sacos ou para alimentar a máquina.
A Fassa Bortolo criou o Sistema Silo como uma solução para
transportar a argamassa diretamente ao local de aplicação de forma
contínua e sem poeira.
O silo de pressão é conectado à Fassa E 2001, um sistema para
o transporte pneumático de argamassas de contrapisos e para
assentamento e revestimentos de alvenarias, que é automatizado
na maioria das suas funções, tornando-o fácil de usar e manter.
A Fassa E 2001 deve ser utilizada com a máquina de projetar
Fassa RB 49 ou a misturadora Fassa MEC 30T, ou máquinas
compatíveis.

O Sistema Silo da Fassa Bortolo é a melhor tecnologia
disponível no Brasil para quem trabalha na obra.

GRANDE CAPACIDADE,
COMPACTO E SUSTENTÁVEL
O silo FASSA tem capacidade de 30 toneladas de produto
e foi concebido para ocupar o menor espaço possível.
Isto o torna adequado tanto para utilização em grandes
de obras como em pequenos canteiros, além de reformas e
restaurações.

PROCESSO AUTOMATIZADO,
ALTA PRODUTIVIDADE
O Sistema Silo é perfeitamente automatizado e permite
a máxima produtividade em curto espaço de tempo. Mantém o
canteiro organizado e limpo, minimizando
a poeira e eliminando as embalagens.

QUALIDADE DA MISTURA,
ÓTIMA TRABALHABILIDADE
O Sistema Silo preserva o produto integralmente com todas as suas
características. Além disso, a mistura automática e contínua com
regulagem de água garante uma argamassa homogênea de alta
qualidade proporcionando ótimos resultados para aplicação.

IMEDIATAMENTE NO LOCAL,
PRONTO PARA USAR
O Silo carregado de argamassas é transportado até o
canteiro de obras por um caminhão especial, sem a
necessidade de grua ou mão de obra.
Uma vantagem considerável sobre os sacos tradicionais.
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