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Aplicação 
Utilizado para descarregamento de sacos de produtos em pó e pulverulentos, a Moega BD com sistema 
de Exaustão incorporada permite uma operação Ergometricamente correta e Limpa, mantendo o ambi-
ente salubre e limpo, além de evitar perdas e manuseio de resíduos, pois todo o produto retido no filtro 
retorna ao processo. 
Ideal para carregamento de tanques, reatores, misturadores, silos, alimentação de sistema de transpor-
te pneumático com utilização de succionador ou válvula rotativa. 
Todo o material em contato com o produto em Aço Inox 304 (opcionalmente em Aço Carbono pintado 
com epóxi alimentar. 
 

Vantagens 
 Operação ergometricamente correta 
 Matém o ambiente em condições salubres 
 Evita dissipação do pó no ambiente, mantendo-o limpo 
 Não há perdas de material 
 Não gera resíduo e seu respectivo manuseio e descarte 
 Pode ser montado sobre rodízios permitindo a utilização e vários pontos 

Moega BD 
Para descarregamento de sacos, com sistema de Exaustão e Filtro Automático Compacto com Sistema 
de Limpeza Automático e contínuo através de jato pulsante de ar comprimido. 
Utiliza cartuchos montados em gaiolas de alumínio e estriados possibilitando maior área de filtração 
comparativamente ao filtro de mangas. 
Os cartuchos são de poliéster, para uso alimentício (aprovado FDA) e anti estático. 
Os filtros são fabricados conforme normas ATEX para trabalharem com exaustão de produtos explosi-
vos, tais como açúcar, amido, pigmentos metálicos, ... 
Podem ser fabricados em aço carbono pintado com epóxi grau alimentício, em alumínio ou aço inox 
304. 
A remoção dos cartuchos é pela porta frontal, não necessitando de altura disponível sobre o mesmo 


