
Sistema Ultrawine Perseo 

Extração do potencial 
máximo da uva por ultrassons



A tecnologia de ultrassons Eco-inovadora aumenta a extração de compostos da uva em menos tempo em comparação 
com a vinificação tradicional. 

O Ultrawine Perseo é um novo sistema enológico concebido para extrair o máximo potencial da uva através de ultrassons 
de alta potência e baixa frequência. A utilização desta tecnologia permite tratar de forma mais eficaz as uvas que apresen-
tam desequilíbrios entre maturidade fenólica e tecnológica, em consequência das Alterações Climáticas.

01 
Vinhos mais estruturados.

02
É uma alternativa sustentável. A passagem das uvas pelo sistema de ultrassons reduz os tempos de maceração e o gasto 
de energia em 50%, pois é possível processar até 10 toneladas de uvas por hora e não é necessário aplicar sistemas de 
aquecimento ou arrefecimento. É uma tecnologia limpa e amiga do ambiente.

03
Extração do potencial organolético máximo da uva, respeitando o seu carácter varietal.

Eficiência e sustentabilidade    Patente internacional do sistema e 
do método. Técnica aprovada pela OIV



acentuando o caráter varietal

tecnologia limpa e 
amiga do meio ambiente

 

processa mais quantidade 
em menos tempo sem aquecimento 

ou arrefecimento 

sem aumento 
de temperatura

devido ao menor número 
de tanques de maceração

graças ao aumento da 
capacidade de produção

adaptável e compatível com 
todos os tipos de adegas

 Mais 35-40% de 
precursores aromáticos, 

Alternativa sustentável, 

Reduz os tempos de 
maceração em metade 15% de redução no 

consumo de energia   

Extração 
amiga da uva,

Mais 50% de capacidade 
de processamento

Economia de espaço 

Instalação rápida e fácil,

PERSEO



Avda. de los Vinos, s/n, P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan

Ciudad Real (España)

Apostamos na indústria 4.0, que nos permite um maior controlo de todos os processos de fabricação.

portugalnorte@agrovin.com

agrovin.com/pt-pt

Fornecemos soluções seguras, duradouras e eficazes que criam valor e vão ao encontro das necessidades e expectativas 
do enólogo. Além disso, oferecemos assessoria enológica e técnica, através de uma equipa de engenheiros e enólogos com 
vasta experiência internacional.

Eficiência nos 
processos 

Poupança de 
energia

Capacidade 
produtiva

Maior qualidade 
nos vinhos

Na Agrovin desenvolvemos tecnologias e atualizamos
processos pensando nas adegas do futuro


