
WASH BOX
Caixa de Lavagem

LINHA DE 
PRODUTOS

TRANSPORTE AVANÇADO DE 
MATERIAL

LIMPEZA DE CORREIA TRANSPORTADORA

MATERIAL PARA EMENDA DE 
CORREIA



Benefícios do Equipamento:
A Caixa de Lavagem é composta por um siste-
ma de lavagem por Spray de água e um conjun-
to de raspadores secundários integrados e 
garantindo a limpeza superficial de toda sua 
área, removendo todos os resíduos para que 
não haja anomalias no equipamento.
 O equipamento é construído em Aço Inoxidável, 
garantindo uma longa jornada de trabalho sem 
manutenção ou troca de toda sua estrutura por 
oxidação, nosso kit de Raspadores Secundários 
garante alta performance em limpeza e remoção 
dos resíduos, sistema com bicos Spray de alta 
pressão para remoção dos resíduos e roletes 
para remoção do excesso de água e secagem 
da correia.

Limpeza da Correia Transportadora
 A Caixa de Lavagem tem como propósito garan-
tir a limpeza da Correia Transportadora.
Assim que o equipamento entra em modo de 
funcionamento, a correia passa pela Caixa e os 
Bicos Spray tem como função umedecer todo 
material para que, assim que passar pelos 
raspadores a limpeza seja realizada com total 
garantia e eficiência.
 A Caixa de Lavagem da Benetech vem por 
padrão com 02 Conjuntos de Raspadores 
Secundários, garantindo a performance do 
sistema para qualquer modelo de Correia Trans-
portadora e Situação de Trabalho.

Tópicos Importantes
 Conjunto de bicos Spray ligados a uma tubulação que pode 
ser dimensionada para cada tipo e largura de Correia Trans-
portadora.
 Sistema de distribuição de alimentação aos Manifolds, equi-
pado com uma válvula para manutenção e filtro para remo-
ção de impurezas.
 A Janela de Inspeção é um item fundamental no equipamen-
to, facilitando as manutenções preventivas e inspeção diária.
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