
Vasos vinários de dois, três e quatro compar-
timentos
 
O sistema Politank permite armazenar mais pro-
dutos diversos no mesmo recipiente. É o único 
tanque que aproveita o espaço em altura man-
tendo a comodidade de efetuar todas as ope-
rações de carga/descarga, lavagem, saturação 
com azoto dos compartimentos superiores mes-
mo ficando no chão. O sistema exclusivo Albrigi 
do fundo e contrafundo cônico inclinado Super-
bottom, proporciona garantia de resistência e 
evita tediosas dilatações que poderiam provocar 
transbordamentos e derramamentos dos com-
partimentos. No plano superior é possível criar 
um fermentador com extrator mecânico do ba-
gaço ou com plano inclinado de 30%  para des-
carregar o bagaço, por gravidade, e no plano in-
ferior um tanque de armazenagem para realizar 
o délestage por queda natural dos mostos. Os 
mesmos podem ser providos de sistemas de mis-
turação, sistemas de condicionamento, fundos 
planos inclinados a 30° ou a 45°  próprios para a 
fermentação e a descarga do bagaço, ou serem 
condicionados e isolados totalmente para que 
se possa levar a efeito a estabilização tartárica 
a frio.

POLITANK

Vista de baixo de um 
fundo patenteado Albrigi 
Superbottom com canais 
de purga do ar da tampa 

Fundo e contrafundo pa-
tenteado Albrigi Super-
bottom com esfera de 
lavagem Sprayball

Válvulas de serviço 
para os comparti-
mentos superiores 
de um Politank  de 
três compartimen-
tos com descarga 
total, parcial, lava-
gem, azoto e re-
montagem

Dois tanques Politank Termo 
de 150 + 150 hl com portas e 
acessórios contrapostos

Tanque Politank termocon-
dicionado com Termostar 
de 150 + 50 hl, dotado de 
acessórios

Tanques Politank termo-
condicionados com Ter-
mostar e isolados com 
Isotank para a fermen-
tação e a armazenagem
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Fundo cônico com o sistema de contrafundo pa-
tenteado Albrigi Superbottom inclinado de 3%  
para evacuar todo o ar.

Um terço de século de evolução
TECNOLOGIE

EXCLUSIVO



Politank de 100 + 200 hl  
provido de todos os 
acessórios 

Politank de 200 + 100 hl 
com instalação de lavagem 
Cleanfix e descargas totais 
e parciais  dos compartimen-
tos prolongados em baixo

Politank de 50 + 25 + 25 
hl provido de todos os 
acessórios

Politank Termo de 60 
+ 40 hl com instalação 
de lavagem Cleanfix e 
Innergas
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Politank de dois comparti-
mentos termocondiciona-
do com Termostar e isolado 
com Isotank com compar-
timento superior Variotank 
de 50 hl até 25 hl

Um terço de século de evolução
TECNOLOGIE

Politank de três 
compartimen-
tos de 50 + 100 
+ 150 hl, provi-
dos de todos os 
acessórios

Multiplicamos e aproveitamos bem o espaço


