
DUST 

FIGHTER
Solução definitiva no 
combate à poeira

Eficiência no controle da 
poeira.

A linha Dust Fighter da Pramac oferece opções 

baseadas no desempenho e no tamanho da área 

coberta pela água nebulizada durante a operação.

Nossos equipamentos Dust Fighter são adequados 

para uma variedade de aplicações, como trabalhos 

de demolição, locais de mineração, supressão de 

odores em depósitos de lixo, produção ou reciclagem 

de agregados, reparos ambientais e muito mais.



LINHA DUST FIGHTER

MODELO
Potência do 

motor
(kw)

Alcance 
máximo (m)

Área de 
cobertura 

(m2)

Consumo de 
água (l/min)

DIMENSÕES (mm)

Peso (Kg)

C L A

DF 7500 7,5 30 a 40 4600 52 3300 1830 2180 760

DF 15000 15 40 a 50 7190 60 3300 1830 2180 810

DF 20000 20 50 a 60 10355 70 3300 1830 2180 850

DUST

FIGHTER

Usando um sistema tradicional de supressão de poeira através de uma 

mangueira de água, você pode obter partículas de água com um diâmetro 

médio de 1000 mícrons: essas partículas não são capazes de capturar partículas 

de poeira que possuem um diâmetro de 80 mícrons. Além disso, o fluxo de água 

passa pela nuvem de poeira sem cobri-lo completamente.

As partículas de água nebulizada têm um diâmetro de 50-150 

mícrons: elas podem se combinar facilmente com partículas 

de poeira com as mesmas dimensões e arrastá-las até 

o chão. Além disso, a água nebulizada pode cobrir 

completamente a nuvem de poeira.
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Rod. Anhanguera , Km 305 
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Região Centro Oeste 
www.torksul.com.br

Porto Velho (69) 3222-9550 

Ariquemes (69) 3535-2022

Várzea Grande (65) 3688-2121

Campo Grande (67) 3341-4300

Região Sul
www.romac.com.br

Gravataí (51) 3488-3488

Biguaçu (48) 3243-3577 

Chapecó (49) 3324-0035

São José dos Pinhais (41) 3398-8828

Marialva (44) 3232-1717 

Telêmaco Borba (41) 3131-2195

Região Norte
www.deltamaq.com.br

Palmas (63) 3217-5390

Ananindeua (91) 3344-5000

Parauapebas (94) 99242-1552 

Itaituba (93) 3518-7556 

Paragominas (91) 3344-5000

Manaus (92) 3651-4222

São Luís (98) 99143-4351

Região Sudeste
www.valencemaquinas.com.br

Uberlândia (34) 3228-0000 
Belo Horizonte (31) 3389-3050

Rio de Janeiro (21) 3514-6900

Goiânia (62) 3412-1303

Brasília (61) 3426-5750

Região Nordeste
www.fornecedoramaquinas.com.br

Fortaleza (85) 3366-1222

Teresina (86) 3229-2255

Parnamirim (84) 3643-3894

Bayeux (83) 3232-0602

Barbalha (88) 3532-2628

Nós temos a solução ideal
para o seu negócio.

Especificações técnicas, itens de série, opcionais e cores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. As cores exibidas podem diferir dos revestimentos e 

acabamentos reais. A potência divulgada pode variar de acordo com condições de clima, temperatura e combustível.


