
FILTROS ESPECIAIS

PRO MACH Com. e Ind. de Filtros Inds. Ltda.

Com um departamento de engenharia com mais de 25 anos de experiência na área de filtragem, a Pro Mach 
desenvolve, projeta e fabrica filtros sob encomenda de acordo com as necessidades do processo, especificações 
e normas técnicas especiais em diversos materiais.

Antes da fabricação, são fornecidos desenhos, folhas de dados, especificações de pintura e demais documentos 
para a aprovação e certificação do cliente, a fim de que os filtros estejam de acordo com os requisitos técnicos e 
operacionais.

FILTRO TIPO MULTI-CESTO

- Tampa de fecho rápido ou 
aparafusada;

- Grande capacidade de retenção de 
sólidos;

- Facilidade na remoção dos cestos;

- Bocais de entrada e saída alinhados;

- Cestos fabricados em aço inoxidável 
304, 316 ou outros materiais;

FILTRO TIPO CESTO ÚNICO

- Tampa de fecho rápido ou aparafusada;

- Pode ser dimensionado para altas pressões e 
temperatura de trabalho;

- Cestos fabricados em aço inoxidável 304, 316 ou 
outros materiais;

FILTRO TIPO GAVETA

- Tampa de fecho rápido ou 
aparafusada;

- Grande capacidade de vazão;

- Baixa perda de carga;

- Facilidade na remoção dos cestos;

- Bocais de entrada e saída 
alinhados;

- Cestos fabricados em aço 
inoxidável 304, 316 ou outros 
materiais com graus de filtragem a 
partir de 250 micras;

FILTRO TIPO T
- Instalado 
diretamente 
na tubulação 
(solda de 
topo ou 
flangeado);

- Baixa perda 
de carga;

- Cestos 
fabricados em 
aço 
inoxidável 
304, 316 ou 
outros 
materiais;

FILTRO TIPO CARTUCHO

- Grande capacidade de retenção de 
sólidos;

- Graus de filtragem a partir de 1 micra;

- Cartuchos ranhurados em polipropileno;

- Tampa com parafusos basculantes;

- Fácil remoção e substituição dos 
cartuchos; 

FILTRO TIPO BAG

- Grande capacidade de retenção de sólidos;

- Graus de filtragem a partir de 1 micra;

- Tampa com parafusos basculatens;

- Bags fabricados em poliester, polipropileno, 
nylon ou simplesmente em malha metálica;
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