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A descarga frontal é possibilitada por dois cilindros hidráuli-
cos, esta característica do desenho permite um rápido e 
total vazamento da cuba de mistura. Fornecida em diferen-
tes modelos e capacidades de produção, pode formar parte 
de uma linha contínua ou semi-contínua de elaboração.

› ACCESÓRIOS ADICIONALES DISPONÍVELS

• Câmara dupla para resfriamento ou aquecimento.
• Automatização do ciclo de mistura, carga, descarga, vácuo.
• Elevador de carros simples ou duplo.
• Vazamento programado e automatizado com o ciclo de mistura.
• Sensores de pesado da carga.
• Tampa para sistema a vácuo.

› ACIONAMENTOS

Motores elétricos, dois para os redutores dos eixos de 
mistura e outro para o sistema do hidráulico (alternativa-
mente para o elevador de carros e tampa de vácuo). Os 
comandos dos cilindros hidráulicos são acionados por 
meio de válvulas solenóides.

› ELEVADOR DE CARROS

Carrinhos de transporte standard de 200 litros (opcional 
300 litros) de capacidade realizam a carga. A subida e a 
descida é realizada por meio do comando do sistema 
hidráulico. De acordo aos requerimentos do cliente, ele pode 
ser fornecido como adicional.

› SISTEMA DE VÁCUO

A melhora da qualidade do processo de cura e a visual 
comercial do produto é obtido eliminando o ar da massa 
em uma atmosfera a vácuo. Esta possibilidade é adicional 

no nosso equipamento.

› QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO

As partes móveis do redutor estão feitas em aços ligados e 
montadas sobre rolamentos.

Esta máquina foi desenhada para obter uma mistura de 
ótima qualidade. O efeito de mistura é obtido mediante 
dois eixos paralelos que levam as fitas colocadas em 
forma helicoidal sobre os mesmos com distinto sentido 
de rotação. 
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 MODELO 2000 2500 3000 5000 6000

 motor redutor N°1 (hp) 10 12,5 15 25 40

 motor redutor N°2 (hp) 10 12,5 15 25 40

 acionamento compuerta  hidráulico  •  neumático

 elevador de carros  doble 4hp  •  doble 4hp (op)

As dimensões e o design são ilustrativos.
Máquinas personalizáveis   de acordo com as especificações do cliente.

Contacte-nos para cotação ou aconselhamento.

CONSTRUÍDO COMPLETAMENTE EM
AÇO INOX, QUALIDADE AISI 304


