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Tecnologia

A Nossa Tecnologia

Loader:
Primeiro, o Carregador filtra 74% da tinta.

Catcher:
Depois, o Coletor para 24% da tinta extra
graças ao seu filtro de poliéster.

Perfector:
Finalmente, o Perfector filtra as últimas
partículas para conseguir 99,8% de ar puro

O cubo universal
A melhor solução de filtração para cabines de pintura com 

tecnologia de separação inercial.

uCube oferece às empresas com oficinas de pintura uma solução 

econômica, ecológica e ergonômica para remover o excesso de 

pulverização.

Graças às matérias-primas existentes e recicláveis, nomeadamente 

cartão e poliéster, a mistura destes materiais proporcionou a 

melhor capacidade de carga e filtração para grandes instalações 

especialmente na indústria automóvel.

As cavidades internas do filtro em forma de V permitem a criação 

de um efeito venturi e forçam o fluxo de ar carregado de partículas 

a mudar de direção.

uCube é um produto de fácil montagem e substituição, 

reduzindo custos e otimizando o transporte.

Loader

Catcher 

Perfector

Ar puro 
99,8%

Fluxo de arSistema uCube 500
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Mais eficiência

Poupança de custos

Mais de 30kg de taxa 
de carregamento

Alta eficácia de 99,45%

Vida útil do filtro mais longa

Ótimo fluxo de ar

Instalação rápida

Transporte Fácil

Porque escolher
uCube ?

Carga até 25kg 

Eficiência: 97%

Carga até 20-25kg 

Eficiência: 80-95%

Carga até 6kg 

Eficiência: 99%

Carga : Mais de 30kg Eficiência : 99,45%

Cubos de outros fornecedores
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500

Dimensões Dimensões

Comprimento ComprimentoAltura AlturaLargura Largura

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

29,7 cm
11 16/16 in

49,7 cm
19 9/16 in

Vazio: 1399g

Velocidade do Ar Recomendada: 0,50 a 2,00

Queda Inicial de Pressão: 
20 a 130 dependendo da velocidade do ar

Queda Máxima de Pressão: 800 pa.

Vazio: 2247g

Velocidade do Ar Recomendada: 0,50 a 2,00

Queda Inicial de Pressão: 
20 a 130 dependendo da velocidade do ar

Queda Máxima de Pressão: 800 pa.

300

48,7 cm - 19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm - 19 11/64 in
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Os vídeos de montagem estão disponíveis em:
www.ucube.swiss
Canal do YouTube da Aerem

Os vídeos de montagem estão disponíveis em:
www.ucube.swiss
Canal do YouTube da Aerem

Guia de 
Instalação - 300
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Guia de 
Instalação - 500

Empurrar

Empurrar

Empurrar

Voltar

Voltar

Voltar

Voltar

Dobrar

Premere

Lado 
Frontal

Empurrar as peças 
do fundo

Desdobrar

Dobrar e voltar

Voltar

Dobrar
Lado 
Frontal

Desdobrar
Encaixar
todas as abas

Encaixar 
todas as abas

Deve-se 
encaixar a aba

Deve-se 
encaixar a aba
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Sala 
de Pulverização

Sala 
de Pulverização

Instalação do 
uCube na cabine

Oferecemos uCube 500 ou uCube 300 dependendo do 
espaço que você tem para a profundidade de instalação.

Aplique fita adesiva em todo 
o quadro para manter o cubo.

50cm

50cm
50cm

1.5cm

50cm

50cm

2

1
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A Aerem foca-se nas necessidades dos seus clientes e 
parceiros na industria de acabamentos. Todas as relações 
são uma parceria priveligiada combase no profissionalismo, 
diálogo e confiança. O nosso compromisso desde 1963 
é realizar o melhor serviço com produtos com bom 
desempenho, amigos do ambiente e de qualidade e 
simples de descartar.

A nossa missão é desenvolver, fabricar e fornecer filtração 
com elevado desempenho e produtos de proteção para 
instalações de pulverização que mantenham um ambiente de 
trabalho limpo e seguro enquanto melhoram a produtividade 
das instalações de pulverização.pulito e sicuro, migliorando 
al contempo la produttività delle cabine stesse.

A Aerem é, acima de tudo, o trabalho de homens e mulheres unidos em todo o mundo para o sucesso 
do Grupo. Todos partilham os mesmos valores num clima de solidariedade e simpatia.

A ambição da Aerem é afirmar a sua posição tornando-se 
uma empresa multimarca internacional focada na industria 
de acabamentos global com uma grande variedade de 
produtos de proteção reconhecidos e inovadores.

A NOSSA MISSÃO A NOSSA VISÃO

OS NOSSOS VALORES

 AMBIENTE 

Proteger o ambiente é da responsabilidade de todos. 
A Aerem usa matérias primas recicladas em todos os 
seus produtos. Os nossos processos de produção de 
alta precisão e desempenho resultam em resíduos e 
consumo de energia reduzidos.

                 ATENÇÃO AO CLIENTE

Dado que todos os nossos clientes são importantes, 
a nossa prioridade é apoiá-los nos seus projetos, 
construir e manter uma parceria a longo prazo 
que permita dar as respostas adaptadas a cada 
necessidade. Mais de 900 distribuidores em todo o 
mundo confiam em nós.

  PROTEÇÃO

We seriously consider the need to protect the operator 
and provide a secure working environment through our 
products and services. This is why our filters are free of 
polluting or toxic products. They can be stored, handled 
and incinerated or landfilled safely.

            MULTICULTURALISMO

A Aerem é uma fotografia de multiculturalismo e 
diversidade. As nossas equipas são constituídas por 
homens e mulheres com diferentes idiomas, culturas 
e origens. É neste espírito de abertura e diversidade 
que procuramos construir uma parceria consigo.

              RESPEITO E INTEGRIDADE

Tratamos os outros com respeito e estamos em 
conformidade com todas as normas e leis internas 
e externas. Esforçamo-nos para agir sempre com 
transparência honestidade.

Consulte o guia de instalação em nosso site para 
todos os seus problemas técnicos: www.ucube.swiss
ou entre em contato com nosso consultor técnico em 
reb@aerem.com

Para cotações ou pedidos, entre em 
contato com um de nossos representantes 
de vendas localizados em sua região.



AEREM EM TODO O MUNDO

www.aerem.com
Siga-nos em

CANADA
5000 Rue Hickmore
Saint-Laurent, QC H4T 1K6
Tel: +1 514-375-7100
Customers.ame@aerem.com

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
422 2nd Ave NW
Ardmore, OK 73401
Tel: +1 866 263 7323
Customers.ame@aerem.com 

POLÓNIA
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Szczecin
Tel: +48 91 884 90 00
Customers.eur@aerem.com

SUÍÇA
Rue du Jeu de L’Arc 15
CH - 1207 Genève
Tel: +41 21 869 93 63
Customers.eur@aerem.com

VIETNÃ
Workshop No. 54, road No. 1-7 Long 
Thanh Industrial Zone
Long Thanh district, Dong Nai province
Tel: +84-251-352-6688
Customers.api@aerem.com

HONG KONG
20th Floor, Euro Trade Center
21-23 Des Voeux Road Central
Tel: +852 2824 8156
Customers.api@aerem.com

AMERICAS EUROPA ÁSIA-PACÍFICO


