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Sulzer lança os inovadores trituradores de esgoto
Muffin Monster® e Channel Monster®

Segurança extra para estações de bombeamento críticas

Graças à aquisição da JWC Environmental, agora a Sulzer é capaz de oferecer uma ampla

linha de trituradores de esgoto potentes sob as marcas Muffin Monster® e Channel

Monster®. Unidos a nossa tecnologia inovadora de bombas, esses equipamentos compõem

uma solução completa para lidar com os grandes desafios atuais e futuros do tratamento de

efluentes, assegurando um funcionamento sem problemas e tempo de atividade máximo.

Muffin Monster - compacto e flexível

Os Muffin Monsters, disponíveis em três tamanhos, são trituradores potentes e compactos,

que se adaptam perfeitamente a estações de bombeamento grandes e pequenas e também

a sistemas de processamento lodo de estações de tratamento.

O triturador Muffin Monster de dois eixos emprega baixa velocidade e alto torque para cortar

uma grande variedade dos difíceis detritos de esgoto. Estes trituradores de esgoto podem

ser adaptados para instalações em canal ou montagem na parede defronte a tubulações de

influentes nas estações de bombeamento. Os Muffin Monsters já demonstraram sua

eficiência para lidar com os sólidos mais resistentes, como bolas de lenços descartáveis e

os materiais trazidos pelo fluxo inicial da chuva (first flush), que podem ser excessivos até

para a melhor bomba.

Channel Monster - para as aplicações mais rigorosas

O Channel Monster, com tecnologia patenteada, é um potente triturador de esgoto de alta

vazão, destinado principalmente a grandes estações de bombeamento e estruturas de

entrada. Esse Monster usa tambores rotativos para capturar os sólidos e direcioná-los para

nossos consagrados trituradores de dois eixos. O resultado é um sistema de alta

capacidade de vazão, capaz de transformar os resíduos mais difíceis em partículas

pequenas que passam através de bombas, tubos e sistemas de processamento sem causar

danos.

Tecnologia Wipes Ready®

Nossos trituradores de esgoto Muffin Monster e Channel Monster incorporam o exclusivo

conjunto de tecnologias patenteadas denominado Wipes Ready®. Essa tecnologia foi

concebida para capturar todos os panos na vazão de efluentes e picá-los em pedaços

pequenos, que não voltam a embolar nos sistemas de esgotos.

Para obter mais informações, visite www.sulzer.com/muffinmonster-pt.
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A Sulzer se destaca no controle de vazão e em aplicadores. Nossa especialidade são as soluções e serviços de

bombeamento para equipamentos rotativos, além de tecnologias de separação, mistura e aplicação. A posição de

liderança nos segmentos de mercado em que atuamos é mantida por uma intensa atividade de pesquisa e

desenvolvimento em dinâmica de fluidos, produtos para processos e materiais especiais, além das soluções de

serviço confiáveis. Nossos clientes contam com uma rede de mais de 180 unidades de produção e serviços em todo

o mundo. Em 2017, nossas vendas chegaram a cerca de 3 bilhões de francos suíços, com aproximadamente

14.700 funcionários. Nossas ações são negociadas na SIX Swiss Exchange, a bolsa de valores da Suíça (SIX:

SUN). www.sulzer.com
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Este documento pode conter projeções que incorporam riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, projeções de

mercados financeiros, atividades de mercado ou desempenho futuro de produtos e soluções. Essas projeções estão

sujeitas a alterações, dependendo de riscos conhecidos ou desconhecidos e vários outros fatores que podem fazer

com que os resultados ou desempenhos reais sejam substancialmente diferentes das declarações apresentadas

neste documento.


