
Caixas separadoras Água / Óleo rotomoldadas em Polietileno (PEAD). 

Larg. Compr. Alt.

HDT-SAO-1200 R$ 4.900 1200 L/h 800 1.400 340 40 10 dias

HDT-SAO-2000 R$ 7.010 2000 L/h 1.150 2.100 340 40 10 dias

HDT-SAO-5000 sob consulta 5000 L/h 2.200 2.500 500 50 60 dias

Observações: 1-Equipamentos são padronizados, seguindo tolerâncias e normas da HD;

2-Separadores cumprem com a Resolução Conama 430 para o quesito óleos e graxas;

3-Frete p/cliente. ICMS de 18% incluso (destacado integralmente na nota fiscal),IPI isento. Classificação fiscal 8421.29.90;

4-P/ venda fora do estado de SP, multiplicar preços por 0,932. Para ES, Norte e Nordeste (ICMS 7%) multiplicar por 0,882.

5-Condição de pagamento: a combinar,cartão BNDES ou Finame sob consulta. Validade Dez/2018.

LPSAO-02 .

Veja desenhos dos separadores em:   www.hd.ind.br/SAO/desenhos.htm HDT -Fone:11-3531.6199 - e-mail: hd@hd.ind.br  - site: www.hd.ind.br

10 Motivos para comprar os Separadores Água/Óleo da

1-FACILIDADE DE MANUTENÇÃO:

  Fabricamos o material coalescente de mais fácil manutenção no mercado;

  Nossas placas coalescentes são de Polipropileno grosso (até 5mm de espessura), muito mais durável;

           Obs.: placas com espessura mais fina ou em PVC ressecam com facilidade e tem vida útil menor.

2-TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO :

  Produzimos quase todas as peças do separador em nossa fábrica para diminuir custos;

  Para a rotomoldagem fabricamos em maquinas ROTOLINE computadorizadas, reconhecidas mundialmente;

  Placas coalescentes são fabricadas em modernas injetoras assegurando a qualidade das peças;

3-EXPERIÊNCIA: estamos no mercado há mais de 14 anos sempre com ótimos resultados;

4-PRESENÇA MUNDIAL: exportamos para 20 países, e temos clientes em 2500 cidades no Brasil;

5-DIVERSAS CORES: cor natural (branco translúcido) aonde é possível ver o nível de líquido por fora, cor cinza, 

verde ou preta, todas com proteção para raios UV;

6-DURABILIDADE:  Separadores são projetados para uma vida útil entre 20 e 40 anos, seguindo nosso manual;

7-MATERIAL DA CARCAÇA 100% VIRGEM DE QUALIDADE SUPERIOR COM PROTEÇÃO UV:

  Nenhuma apara ou material reciclado é usado na fabricação;

8-USAMOS SOMENTE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E QUALIDADE BRASKEM;

9-CONTROLE DA ESPESSURA DA CARCAÇA ROTOMOLDADA DO SEPARADOR:

  Padrão em todos os separadores fabricados pela           , medidos por ultrassom;

10-SEGUIMOS RIGIDAS NORMAS INTERNACIONAIS:

  Sempre excedemos as especificações do mercado utilizando 2 tubos skimmer e coalescentes de alta eficiência;

  Teste hidrostático com certificado (opcional);

  Certificados de matéria prima;

Antes de comprar, não deixe de avaliar as vantagens e a tranqüilidade de comprar separadores

-Carcaça de polietileno PEAD rotomoldado;                              

-Placas coalescentes grossas em polipropileno 

que suportam até 85
o
C;                                                      

-Dois tubos skimmer para máxima eficiência.

Preço

Preços posto nossa fábrica com ICMS de 18% incluso (estado de SP). 
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