
Descarga a vácuo de materiais secos a 
granel de caminhões ou vagões
O Adaptador/Coletor portátil a vácuo Rail-Kart 
Série 619 Modelo 25 foi especifi camente projetado 
para descarregar materiais secos de vagões ou 
caminhões graneleiros. O adaptador Rail-Kart 
torna muito simples para apenas um operador o 
que de outra forma seria a difícil tarefa de conectar 
um caminhão ou vagão de carga com o receptor 
inferior. Freqüentemente o vagão de carga ou 
caminhão tem uma altura livre do solo menor 
do que o desejável, tornando ainda mais difícil a 
conexão hermética entre sua boca de descarga e o 
processo ou equipamento inferior.

A reduzida altura do adaptador Rail-Kart facilita 
sua manobra sob a boca de descarga do vagão 
ou caminhão, sem a necessidade de um operador 
entrar debaixo tornado o trabalho simples e seguro. 
Contando com quatro rodízios de serviço pesado 
o adaptador Rail-Kart é manobrado com mínimo 
esforço. Após o posicionamento do Rail-Kart, dois 
cilindros pneumáticos de serviço pesado produzem 
a força necessária para elevar e vedar a saída do 
caminhão ou vagão. Além disso, a pressão exercida 
pelos cilindros de ar do adaptador Rail-Kart, permite 

que o conjunto acompanhe a elevação do caminhão 
ou vagão que ocorre durante a descarga, mantendo 
continuamente a vedação. O mangote de descarga 
é fornecido com engates-rápidos de passagem 
plena e livres de qualquer ressalto. Como resultado, 
o movimento do material através do transporte 
pneumático é maximizado e sua degradação 
minimizada.

Características
 Controles ajustáveis das tomadas de ar de 

transporte

 Cilindros para serviço pesado

 Quatro rodízios para serviço pesado

 Engates rápidos e adaptadores de mangueira

 Disponível em aço inoxidável, aço carbono ou 
alumínio

 Tamanhos especiais para veículos com descarga 
dupla ou simples

 Mangotes com passagem plena e uniforme

 Perfi l baixo

 Ajusta-se conforme o esvaziamento do veículo
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