
Sample Swiss Perfection

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Equipamento de laboratório para formar folhas de papel 
de 15 cm x 18 cm, a partir de massa de papel despejada 
sobre tela com controle de nível programável, e drenagem 
automática da água.
Máquina feita de aço inoxidável, com painel de controle 
integrado.
Um quadro desce automaticamente sobre a tela através de 
acionamento pneumático, fechando hermeticamente sobre 
a tela de plástico poliamida, que está apoiada sobre uma 
tela de aço inoxidável. As telas são removíveis, apoiadas 
sobre um tanque para drenagem.
Para formação de folha de papel primeiramente é acionada 
entrada de água que preenche o tanque e o quadro até o 
sensor de nível. Em seguida operador despeja a massa de 
celulose com água (até 500ml) sobre a tela submersa na 
água, a fim de obter uma camanda uniforme de massa. 
Próximo passo é drenar a água com sucção, para remover 
o máximo de água, de maneira que sobre a tela fica apenas 
a camada de celulose (folha de papel) ainda úmida.

Opcional: Sistema para coletar amostra para análises.

FORMAÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL
MODELO FORM-B

EQUIPAMENTO PARA 
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Equipamento para formação de folhas, 
modelo FORM-B, com opção de coletar 
amostra

Opcional:

DADOS TÉCNICOS     -   MODELO  FORM-B

Tamanho da folha de papel 15 cm x 18 cm

Volume de água com celulose 500 ml

Potência 0,5 kW

Tensão 220 V (monofásico)

Peso aprox. 70 kg

Dimensões (L x P x A) 36 x 52 x 55 cm


