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MISTURADEIRA
A PALHETAS
BASCULAMENTO MÓVEL

MAQUINARIA PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR



A descarga pode ser realizada de forma manual, ou com 
acionamento hidráulico dependendo de seu tamanho e 
do interesse do usuário. O vazamento do tanque pode ser 
comum ou deslocado, neste último caso o centro de giro 
do vazamento do tanque encontra-se deslocado, esta 
característica de desenho possibilita um rápido e total 
vazio da cuba de mistura.

Pode ser fornecida em diferentes modelos e capacidades 
de produção, também é possível que faça parte de uma 
linha contínua ou semicontínua de elaboração.

› ACCESÓRIOS ADICIONALES DISPONÍVELS

• Câmara dupla para resfriamento ou aquecimento.
• Automatização do ciclo de mistura, carga, descarga, 

vácuo.
• Elevador de carrinhos simples ou duplo.
• Vazio programado e automatizado com o ciclo de 

mistura.
• Sensores de pesado da carga.
• Tampa para sistema a vácuo.

› ACIONAMIENTOS

Unido aos eixos em forma direta encontra-se um redutor 
em banho de óleo a engrenagens, montado sobre 
rolamento de esferas.

Acoplado ao redutor encontra-se um motor elétrico 
trifásico, a 1.500 rpm, blindado 100%.

› CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Suas características de construção, funcionamento e 
limpeza cumprem com as exigências sanitárias estabele-
cidas por regulamentação.

› MANUTENÇÃO

Com apenas seu atendimento periódico poderão ser 
eliminados consertos de alto custo. Além disso, o desenho 
geral possibilita efetuar a manutenção em tempo reduzido.

Máquina destinada ao processo de mistura por meio de 
dois eixos que portam palhetas dispostas em forma 
helicoidal sobre os mesmos com diferente sentido de 
rotação.
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 MODELO 35 50 100 200 300 400

 capacidade da cuba (litros) 35 50 100 200 300 400

 potência de motores (hp) 1 1,5 2 3 4 4

 tipo de corrente (hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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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


