
ÁGUA MAIS LIMPA, 
PARA UM FUTURO
SUSTENTÁVEL



INOVAÇÃO
A Pinto & Cruz Energia e Sistemas pro-
move a comercialização, instalação e 
manutenção do primeiro skimmer no 
mundo, capaz de separar e remover to-
dos os contaminantes à superfície da 
água, como óleo, gasolina, gasóleo, la-
mas, microplásticos, algas e outros de-
tritos, com 100% de recuperação e com 
máxima eficiência energética.

Faça a diferença 
na construção de um 

futuro sustentável.

Se tem um efluente com alguma desta 
contaminação contacte-nos. Podemos 
remover desde 1000 l/h de óleo, gordu-
ras, etc. contaminante com um consu-
mo de energia de 20W!

TECNOLOGIA
O SurfCleaner é uma máquina natural que 
trabalha com as forças da natureza em 
vez de as tentar combater.

Sem bombas, sem sistemas hidráulicos ou 
pneumáticos. Usa a descoberta do cientis-
ta sueco Stig Lundback, nos princípios do 
funcionamento do coração humano, junta-
mente com uma combinação de variação 
de velocidade e de direção de fluxos do 
efluente, com separação gravimétrica.

FASE 1
RECOLHA

FASE 2
SEPARAÇÃO

FASE 3
DESCARGA



100%
SEPARAÇÃO
Separa e remove óleo, gasolina, gasóleo, 
lamas, microplásticos, algas e outros detritos.

99%
RECICLÁVEL
Recupera hidrocarbonetos com um teor de 
água inferior a 0,5%.

95%
REDUÇÃO
DOS COMPOSTOS 
ORGÂNICOS VOLÁTEIS
Remove as camadas mais finas de óleo, 
gasolina e diesel.



ÁREAS DE 
APLICAÇÃO

  INDÚSTRIA

| ETARI
| Industrias metalúrgicas
| Industrias de lacticínios
| Indústrias químicas
| Siderurgias e galvanização
| Portos
| Refinarias 

  TRATAMENTO
        DE ÁGUA

| Estações de tratamento 
de águas residuais 

| Estações elevatórias

VANTAGENS

| Baixo teor de água

| Baixa manutenção

| Totalmente automatizado

| Eficácia 

| Economia significativa de custos

| Valorização energética 

| Permite trabalhar em atmosferas explosivas

| Relatório remoto



SCW
6000

Um sistema exclusivo 
para remoção, separação 
e recuperação de lodo em 
superfícies de água.

Capacidade separação
até 6.000 l / h

Tamanho dos sólidos 
<80 mm, dependendo da forma

Material
aço inoxidável, alumínio, HDPE, NBR

Profundidade 0,7 m

Diâmetro Ø 0,9 m

Peso 70 kg

Tubo de saída Ø 125 mm

Potência 
<100 W, monofásica, 120/230 V, <10 A

Sistema de controle
remoto via smartphone ou tablet

SCO 
8000

Skimmer de óleo de alta 
capacidade para tratamento 
de águas residuais 
industriais.

Capacidade de separação
até 8.000 l / h, incluindo descarga

Tamanho dos sólidos
máx. 150 mm, dependendo da forma

Material
aço inoxidável, poliéster

Profundidade 1,1 m

Diâmetro Ø 2,0 m

Peso 210 kg

Tubo de saída Ø 160 mm

Potência
500 W, monofásico, 230 V, 50/60 Hz, 16 A

Sistema de controle
Siemens Simatic

SCO 
1000

Um sistema versátil para 
remoção, separação e 
recuperação de poluição em 
locais remotos.

Capacidade de separação
até 1.000 l / h, incluindo descarga

Tamanho dos sólidos
<70 mm, dependendo da forma

Material
aço inoxidável, alumínio, HDPE, neoprene

Profundidade: 0,45 m

Diâmetro Ø 1,4 m (modo de transporte <0,6 m)

Peso <30 kg

Tubo de saída: Ø 80 mm

Potência
<20 W em média, uma fase, 120/230 V, <2 A

Sistema de controle
Remoto via smartphone / tablet
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