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Equipamentos de redução de tamanho 

Britador de mandíbula EB 50x40 - L EB 100x80 - L EB 150x100 - L EB 200x125 - L EB 300x250 - L

Dimensões (L x A x P) mm 325x630x620 470x951x800 615x1150x938 663x1340x1192 971x1874x1716

Peso kg 95 255 365 787 2255

Motor kW 1,1 2,2 4,0 7,5 18,5

Largura da abertura mm 50 x 40 100 x 80 150 x 100 200 x 125 300 x 250

Curso na abertura de descarga mm 0,5 1,2  1,4 1,4 2,0

Abertura de descarga mm 0 - 10 0 - 12 0 - 15 0 - 28 0 - 30

Máx. tamanho de grão inicial
com alimentação manual mm 30 70 90 110 240

Capacidade kg/h 10 - 50 50 - 350 75 - 500 250 - 2000 400 - 3500

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

O volume de produtividade depende do tamanho da abertura de descarga, da densidade aparente e do comportamento de fragmentação do material a ser moído.
A finura é determinada de forma decisiva pelo ajuste de abertura de descarga. Alterações técnicas reservadas.

Britador de mandíbula

Os britadores de mandíbula são usados para a britagem 
primária de materiais quebradiços, com dureza média à 
alta de até aprox. 8,5 Mohs. Dependendo do modelo, são 
possíveis graus de redução de até 1:100.
A fragmentação no britador de mandíbula ocorre em 
uma câmara de britagem em forma de cunha entre uma 
mandíbula fixa e uma móvel.

Deve-se destacar, em particular, as seguintes
características:

�� Mandíbula de britagem fixa implementada como 
porta, de modo que possa ser aberta sem ferra-
mentas e que possibilite uma limpeza da câmara de 
britagem que seja rápida e fácil de controlar. 
�� São possíveis graus de redução de 1:100 e mais, de-

pendendo do tipo, com finuras finais alcançáveis de 
d85 <2 mm.
�� A abertura de britagem de ajusto contínuo pode ser 

facilmente lida através da escala anexada à caixa e 
permite um ajuste em zero, dependendo do desgas-
te das mandíbulas.
�� Mandíbulas rotatívas em 180° que permitem uso 

adicional na área de desgaste principal da menor 
abertura e, assim, reduzem pela metade os custos 
dessas peças de desgaste.
�� Redução da contaminação do produto graças aos 

rolamentos vedados e lubrificados para a vida útil 
dos tipos EB 50x40 até EB 200x125.
�� Calha de alimentação que dispõe de proteção contra 

intervenções, com flange de conexão para um siste-
ma de despoeiramento no local.
�� Versão pronta para conectar, com comando integra-

do na caixa, que também inclui um sistema de moni-
toramento de segurança para o coletor de amostras.
�� Mandíbulas disponíveis em aço carbono fundido, 

carbeto de tungstênio, óxido de zircônio ou aço 
inoxidável.

Britador de mandíbula EB 200x125-L

Britador de mandíbula 
EB 50x40-L
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 Equipamentos de redução de tamanho

Moinho de dois cilindros

Com o moinho de dois cilindros, é possível britar todos os materiais 
quebradiços, tais como minérios, gangas, calcário, gesso, óxido de 
alumínio, vidro e etc., até uma dureza de aproximadamente 8,5 Mohs.
A fragmentação ocorre entre dois cilindros de contra-rotação princi-
palmente por tensão de pressão e de cisalhamento. Os cilindros de 
moagem lisos estão dispostos um diante do outro, assim um dos dois 
fica fixo sobre a caixa enquanto o outro fica disposto de forma móvel. 
O cilindro de moagem disposto de forma móvel pode ser deslocado 
ao longo de um fuso, de modo que seja possível ajustar continua-
mente a abertura entre os dois rolos.
Para que seja possível evitar impurezas, o cilindro móvel é 
sustentado por conjuntos de molas que
podem ser ajustados às exigências da força 
de tensão prévia.
O acionamento de ambos
cilindros de moagem é feito 
por uma transmissão por 
correia trapezoidal.
Para evitar  contamina-
ções cruzadas entre as amos-
tras, a parte superior 
completa da caixa pode ser 
aberta após a abertura da uni-
dade de liberação rápida,
de modo que a câmara de britagem pos-
sa ser submetida a uma rápida inspeção/
limpeza. O moinho de dois cilindros é 
equipado com uma calha de alimentação 
com proteção de segurança contra inter-
venção, um coletor com monitoramento 
de segurança integrado à estrutura de 
base e o comando pronto para conexão 
integrado à caixa. Os cilindros de moagem 
estão disponíveis em diferentes materiais 
(aço fundido, carbeto de tungstênio e óxido 
de alumínio).

Moinho de dois cilindros WS 250x150 - L WS 400x200 - L

Dimensões (L x A x P) mm 675 x 1360 x 1360 850 x 1500 x 2120 

Peso kg 495 1320

Motor kW 3,0 2 x 5,5

Tamanho do cilindro de moagem (diâmetro x largura) mm 250 x 150 400 x 200

Abertura mm 0,2 - 5,0 0,5 - 15,0

Tamanho do grão de alimentação (máx.) mm 12 20

Capacidade kg/h 50 - 2000 75 - 6000

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

O volume de produtividade depende do tamanho da abertura de descarga, da densidade aparente e do comportamento de fragmentação do material a ser moído.
A finura é decisivamente determinada pelo ajuste de abertura de descarga. Alterações técnicas reservadas.

Moinho de dois cilindros, WS 250x150 - L
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Componentes de
britagem de carbeto
de tungstênio

Britador cônico KM 65 com dispositivo divisor 

Equipamentos de redução de tamanho 

Britador cônico

Os britadores cônicos são usados como máquinas de 
redução de tamanho de baixa velocidade, por exemplo, 
quando for necessário produzir grãos cúbicos, produtos 
termicamente sensíveis ou materiais muito duros (corin-
do, ferrossilício, minérios).
A redução de tamanho é feita por uma tensão de cisa-
lhamento entre o cone de britagem girando lentamen-
te e o anel de moagem externo fixo. A fim de ajustar 
a finura da moagem, a abertura de britagem entre as 
ferramentas de moagem entre o cone e o anel pode 
ser ajustada continuamente através da torsão do funil 
de alimentação. Devido à engrenagem no cone fino, é 
possível atingir a finura final de no máx. < 2 mm com os 
britadores cônicos.

Opcionalmente, o britador cônico KM 65 pode ser equi-
pado com um dispositivo divisor, de modo que, no de-
correr da preparação da amostra no laboratório, sejam 
obtidas amostras reduzidas de tamanho e divididas em 
uma etapa de trabalho.
O volume continuamente dividido pode ser ajustado 
para 1:2, 1:4 ou 1:8 através de um registro. Para garantir 
uma longa vida útil, os componentes de britagem são 
feitos de carbeto de
tungstênio (WC).

Britador cônico KM 65 KM 170

Dimensões: (L x A x P)
sem dispositivo divisor mm 500 x 1270 x 435 1010 x 1680 x 750

com dispositivo divisor mm 710 x 1270 x 435 -

Peso
sem dispositivo divisor kg 120 650

com dispositivo divisor kg 130 -

Motor kW 1,5 4,0

Tamanho do grão de alimentação mm 25 25

Finura final mm 2 - 10 2 - 10

Capacidade kg/h 60 200

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

A produtividade depende do tamanho da abertura de descarga, da densidade aparente e do comportamento de fragmentação do material a ser moído.
A finura é decisivamente determinada pelo ajuste de abertura de descarga. Alterações técnicas reservadas.
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Moinho de martelo HM 1 com funil de alimentação e comando

 Equipamentos de redução de tamanho

Moinho de martelo

O moinho de martelo é adequado para a moenda de 
materiais macios até aqueles de dureza média, na faixa 
de dureza de 2 a 5 Mohs e é caracterizado por um alto 
rendimento.
Aplicações frequentes surgem na moenda de carvão, 
calcário, gesso e gangas, especialmente quando gran-
des quantidades de amostra precisam ser pré-moídas.

O componente mais importante do moinho de martelo 
é o rotor com martelos suspensos de movimentação 
livre. A moenda ocorre principalmente por tensão de 
impacto e de ricochete na área do rotor e do cesto de 
grade. O material a ser moído permanece na câmara de 
moagem até ter atingido a finura desejada e conseguir 
passar pela grade de descarga.

Para uma limpeza rápida da máquina, a parte superior 
da caixa com o funil pode ser aberta com facilidade. O 
rotor é acionado por uma transmissão por correia trape-
zoidal de um motor trifásico montado.

Moinho de martelo HM 1

Dimensões (L x A x P) mm 570 x 900 x 990

Peso kg 600

Motor kW 5,5

Tamanho do grão de alimentação (máx.) mm 50

Tamanho do grão de descarga mm 2 - 30

Capacidade (com largura da abertura de 10 mm) kg/h 1000

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

A produtividade depende da largura da abertura do cesto de grade, da densidade aparente e do comportamento de fragmentação do material a ser moído. 
Alterações técnicas reservadas.
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Equipamentos de redução de tamanho 

Moinho de discos

O moinho de discos pode ser usado para a britagem 
fina de materiais macios e duros, que possuam grau de 
dureza de até 8 Mohs.
A britagem no moinho de discos ocorre entre dois dis-
cos de moagem grossamente dentados, um deles não 
é rotativo, enquanto o outro é girado por um motor 
redutor, de modo que uma tensão de cisalhamento 
atua sobre o material a ser britado. A abertura entre os 
dois discos de moagem determina a finura do material 
moído. Uma roda de ajuste com escala integrada altera 
a posição do disco de moagem não rotativo, permitindo 
assim reproduzir um ajuste de largura da abertura entre 
os dois discos de moagem. O material

moído é coletado em uma garrafa de vidro 
disposta abaixo dos discos de moa-
gem.
A caixa à prova de som do SBM é pro-
jetada para girar de modo que a câma-
ra de moagem possa ser aberta sem 
ferramentas para inspeção/limpeza. A 
porta é monitorada por um sensor de 
segurança que impede qualquer inter-
venção no disco rotativo de moagem.
É possível conectar através de um bico 
de conexão localizado na caixa, um 
aspirador industrial, disponibilizado 
opcionalmente, que pode ser ligado 
em uma tomada instalada na parte 
traseira da caixa.
Seja para quantidades maiores de 
amostra ou seja para uma operação 
contínua, a garrafa de vidro pode ser 
substituída por outra opção de aces-
sório disponível: um adaptador com 
conexão de mangueira.

Os discos de moagem estão disponíveis 
em aço fundido, óxido de zircônio ou car-

beto de tungstênio

Moinho de discos SBM 200

Dimensões: (L x A x P) mm 400 x 825 x 600

Peso kg 135

Motor kW 1,5

Diâmetro do disco de moagem mm 200

Tamanho do grão de alimentação (máx.) mm 20

Abertura de descarga mm 0,1 - 5,5

Capacidade kg/h 5 - 150

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

A capacidade de processamento depende do tamanho da abertura de descarga, da densidade aparente e do comportamento de fragmentação do material a ser moído.
A finura é decisivamente determinada pela abertura de descarga ajustada. Alterações técnicas reservadas.

Moinho de discos
SBM 200
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Moinho universal UM 150

 Equipamentos de redução de tamanho

Moinho universal

O moinho universal UM 150 é usado para a britagem 
fina de materiais dosados e alimentados, secos, frágeis, 
de dureza média de < 15 mm até uma dureza de aprox. 
6 Mohs. O efeito de fragmentação é baseado na tensão 
de impacto, ricochete e cisalhamento causada entre o 
rotor giratório de alta velocidade e a banda dentada de 
moagem.
A britagem do material alimentado ocorre até que ele 
possa passar impulsionado pelo ar de sucção por meio 
ou dentro da tela ranhurada. Assim, evita-se um excesso 
de moagem do material fino já produzido. O material 
fragmentado e transportado com o ar de sucção é então 
segregado através de um ciclone em
uma garrafa de coleta de amostra (500 
cm³).
Opcionalmente, um tubo pode ser apara-
fusado através da abertura na parte infe-
rior da caixa em vez da garrafa de coleta 
de amostra com o objetivo de permitir 
assim a instalação de um recipiente maior 
abaixo da máquina.
Para inspeção e limpeza da máquina, sua 
tampa de caixa pode ser aberta para que 
a câmara de moagem e o ciclone possam 
ser vistos completamente. A tampa sus-
tentada por amortecedor é monitorada 
para a segurança do operador e leva a um 
desligamento imediato do motor do freio 
ao ser aberta.
As inserções da tela ranhurada, que são 
decisivas para a finura do produto final, 
podem ser empurradas para o corte cor-
respondente da banda de moagem com a 
tampa aberta.

Moinho universal UM 150

Dimensões (L x A x P) mm 480 x 820 x 480

Peso kg 85

Motor kW 1,1

Rotação das peças de moagem min -1 2850

Larguras das aberturas µm 150 - 500

Tamanho do grão de alimentação (máx.) mm 15

Capacidade (máx.) kg/h 80

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

A produtividade depende do tamanho da abertura de descarga, da densidade aparente e do comportamento de fragmentação do material a ser moído.
Alterações técnicas reservadas.

Banda de moagem com ciclone
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Equipamentos de redução de tamanho 

Recipiente de moagem em aço e porcelana com materiais de moagem

Moinho vibratório

O GSM 06 é um moinho vibratório com 
recipientes usados para britagem efetiva-
mente fina de materiais frágeis e fibrosos. 
O efeito de britagem é baseado em uma 
tensão de impacto e fricção, realizada em 
dois recipientes de moagem vibratórios, 
preenchidos com material de moagem de 
livre movimentação.

Através da movimentação do material de 
moagem dentro dos recipientes ocorre ao 

mesmo tempo, além da britagem, uma inten-
sa homogenização.

A moagem do material pode ser feita a seco ou em 
líquido, sendo que o tamanho e
o tipo do material são decisivos para a finura a ser 

alcançada. Normalmente, o tamanho do grão de ali-
mentação deve ser inferior a 2 mm. Dependendo do 
material, as finuras finais a serem alcançadas podem 
atingir até <1µm.

Os recipientes de moagem intercambiáveis podem 
ser em aço ou cerâmica evitando assim contamina-
ções por abrasão. A colocação dos recipientes de 
moagem por meio de fixadores de liberação rápida 
é fácil para o operador.
A estrutura vibratória com o motor desequilibrado 

livre de manutenção é sustentada sobre molas e aloja-
da em uma caixa bem modelada com isolamento acús-
tico. A massa em repouso alojada na caixa, garante uma 
base segura e um bom funcionamento da máquina.
A máquina é operada através de um teclado de mem-
brana localizado sobre a tampa da caixa, o qual está 
claramente estruturado com as funções On/Off e com 
ajuste do tempo de moagem.

Moinho vibratório GSM 06

Dimensões (L x A x P) mm 570 x 374 x 504

Peso kg 65

Volume do recipiente de moagem
Volume total l 2 x 1

Volume útil l 2 x 0,3

Número de vibrações min -1 1500

Amplitude das vibrações mm 0 - 6

Potência de acionamento kW 0,19

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Alterações técnicas reservadas.

Moinho vibratório GSM 06
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Além disso, o moinho vibratório de discos pode ser 
equipado com as seguintes opções, de acordo com suas 
necessidades:
�� Dispositivo de fixação pneumática do recipiente de 

moagem (apenas versão TS)
�� Por meio de recipientes especiais de moenda, a 

máquina pode funcionar continuamente (apenas 
versão T)
�� Adaptador para utilizar 4 ou 6 recipientes de moa-

gem de 10 cm³, cada um. 
�� Com motor reversível em polos para duas velocida-

des de acionamento, a fim de moer tanto com reci-
pientes de moagem de aço, quanto com recipientes 
de ágata, estes últimos, por razões de resistência, só 
podem ser operados com uma rotação menor.

Moinho vibratório de discos T 750

Moinho vibratório de discos

O moinho vibratório de discos é usado para a rápida 
moagem, livre de poeira e sem perda de materiais até 
atingir a finura analítica de substâncias orgânicas, cerâ-
micas, especiarias, várias ligas metálicas frágeis, etc. 
O tamanho do grão de alimentação não deve exceder 
o tamanho de 5 – 15 mm, dependendo da dimensão 
do recipiente selecionado e do tipo de material. De-
pendendo do produto, a finura final alcançável com o 
moinho é de até <40 μm na moagem a seco e até <1 
μm quando a moenda é úmida. De acordo com o tama-
nho do recipiente, podem ser processados volumes de 
amostra de até 250 cm³.
O produto a ser moído é colocado em um recipiente 
de moagem no interior no moinho vibratório de discos, 
o qual é selecionado de acordo com os requisitos da 
análise e da quantidade de amostra. Através de uma 
vibração predominantemente horizontal, o material 
da amostra é moído por impacto e atrito e ao 
mesmo tempo homogeneizado, geralmente em 
torno de minutos.
Nos modelos TS, a máquina desliga-se automa-
ticamente depois de decorrido o tempo previa-
mente digitado no teclado de membrana. Assim 
o recipiente de moagem pode ser removido. Este 
processo garante um alto grau de reprodutibili-
dade na preparação das amostras.
O moinho vibratório de discos é fabricado em 
duas versões diferentes: modelo TS e T. A versão 
TS trata-se de uma máquina pronta para cone-
xão, incluindo comando e isolamento acústico
em uma caixa de chapa de aço, para a sua insta-
lação no laboratório. O modelo T é 
a versão mais econômica
sem comando e sem 
caixa de isolamento 
acústico.

Moinho vibratório  de discos 
TS 750 / 1000

Moinho vibratório de discos T 750 T 1000 TS 750 TS 1000

Dimensões (L x A x P) mm 530 x 600 x 530 600 x 1125 x 674

Peso kg 150 150 300 300

Potência de acionamento kW 0,55 0,8 0,55 0,8

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Alterações técnicas reservadas.

Recipientes

de moagem

Material Conteúdo efetivo em cm³

Aço cromado 10   50   100   250   cont.

Carbeto de tungstênio 10   20   50   100   250   cont.

Óxido de zircônio 100

Ágata 50   100

 Equipamentos de redução de tamanho
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LAVIB

A LAVIB 300 é uma peneiradora que produz movimen-
tos circulares horizontais adequadas para peneiras ana-
líticas com, no máx., Ø 300 mm.
Devido ao movimento uniforme, o material a ser pe-
neirado é suavemente guiado sobre as peneiras em um 
movimento circular. Este tipo de máquina só pode ser 
usada para peneiramento a seco.
As peneiradoras giratórias são usadas principalmente 
para a classificação de partículas fibrosas e granuladas 
no processamento de madeira, tabaco e plásticos, bem 
com em cervejarias e indústrias de moagem. 
Dependendo da área de uso, a máquina oferece a pos-

sibilidade de fixar a pilha de peneiras ou permitir que 
ela se mova na mesa vibratória. O último faz com 

que a pilha de peneiras se choque contra 
as peças de parada pelas forças centrífu-
gas atuantes e, assim, os impactos hori-
zontais adicionais atuam no tambor da 
peneira. Esses impulsos adicionais encur-
tam o tempo de peneiração e reduzem o 
emperramento de grãos.
O acionamento excêntrico para a mesa 
vibratória e o peso de compensação estão 
alojados em uma caixa bem modelada. O 

peso garante o bom funcionamento 
e estabilidade desta máquina livre 

de manutenção. 
A máquina é operada através 
de um teclado de membrana 
claramente estruturado que 
permite as funções On/Off e 
os ajustes do tempo de pe-

neiração.

Peneiradora de análise LAVIB

Peneiradora de análise LAVIB 300

Dimensões: (L x A x P) mm 474 x 663 x 604

Peso kg 70

Número de peneiras de análise máx. 8 + tampa e recipiente de coleta

Diâmetro da peneira de análise mm 100 - 300

Número de vibrações min -1 270

Diâmetro do circuito vibratório mm 30

Modo de acionamento motor redutor

Tamanhos das aberturas das peneiras mm 0,020 - 63

Tensão operacional 230 V, 1/N/PE, 50 Hz

Alterações técnicas reservadas.

Peneiradoras de análise 
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Peneira de jato de ar

A SLS 200 foi desenvolvida para atender as necessidades 
do laboratório moderno para uma análise rápida, precisa 
e reproduzível do tamanho de todos os grãos de penei-
ramento a seco. A área de análise se estende 
de aproximadamente 20 a 4000 μm, 
dependendo da densidade 
do material, a quantidade de 
amostra é de cerca de 100 g.
Devido a um pré-aquecimen-
to, especialmente desenvol-
vido do jato de ar, também é 
possível expandir o campo de 
aplicação da SLS 200 para os 
produtos higroscópicos.

O jato de ar, responsável pela 
dispersão excepcionalmente 
ampla,  é produzido por um as-
pirador de pó e conduzido pelo 
bico de fenda, girando abaixo da 
superfície da peneira.
Para reduzir o tempo de peneiração e 
uma triagem mais precisa foi usado um 
molde do bico de fenda recém-desenvol-
vido. Os materiais finos são aspirados através 
das aberturas da peneira para o recipiente do 
aspirador de pó onde são coletados.
A pressão negativa necessária pode ser ajustada 
com precisão e, assim como o tempo de peneiração, é 
exibida digitalmente.

Graças à caixa de aço inoxidável ergonomicamente pro-
jetada, a SLS 200 também leva em conta as aplicações 
mais difíceis.

Um teclado de membrana não sensível, e claramente 
estruturado, garante uma operação fácil da peneira de 
jato de ar.

 Peneiradoras de análise

Peneira de jato de ar
SLS 200

Peneira de jato de ar SLS 200

Dimensões (L x A x P) mm 326 x 270 x 425

Peso kg 22

Diâmetro nominal das peneiras de análise mm 200

Tamanhos das aberturas das peneiras  20 - 4000

Acionamento do bico de fenda motor redutor de corrente alternada

Tensão operacional 230 V, 1/N/PE, 50 Hz

A conexão da rede elétrica, o bico de conexão do aspirador de pó e a tomada do dispositivo para o aspirador estão localizados na parte traseira.
Alterações técnicas reservadas.

Para a SLS 200 os seguintes componentes adicionais 
estão disponíveis opcionalmente:
�� Aparelho para pré-aquecimento do ar
�� Ciclone para separar as partículas do aspirador
�� Dispositivo de ionização para reduzir as forças ele-

trostáticas
�� Kit de conversão para a inserção de peneiras de aná-

lise com Ø 400 mm
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ASM

A ASM 200 é uma peneiradora de gravidade que 
apresenta movimento de peneiração tridimensional 
e alinhamento vertical. Devido ao movimento, o ma-
terial é uniformemente distribuído sobre a superfície 
da peneira, cuja maior parte do movimento mostra ser 

vertical, proporcionando assim, uma separação 
rápida. 
O inovador sistema eletrônico de coman-

do da ASM 200, em conjunto com um sen-
sor de vibração montado na placa vibrató-
ria, garante uma amplitude constante das 

oscilações independente da carga.
As partes mecânicas, o acionamento eletromagnético 
com o sistema de molas duplas especialmente ajusta-
do e o sistema eletrônico de comando estão alojados 
em uma caixa de aço inoxidável.
O conjunto das peneiras é montado de maneira rápida 
e muito cômoda sobre a mesa vibratória por meio de 
dispositivos de fixação de liberação rápida. É possível 
acompanhar a peneiração através da tampa de acrílico.
Com a ASM 200 pode ser feita uma peneiração úmida 

através de acessórios especiais, como uma 
cobertura especial com instalação de 

esguicho de agua e um recipiente de 
coleta com saída.

A máquina é operada livre de manuten-
ção através de um teclado de membrana 
claramente estruturado que permite as 
funções On/Off, o ajuste do tempo de 

peneiração, operação intermitente para 
materiais difíceis de peneirar e ajuste da am-

plitude das oscilações.

Peneiradora de análise ASM 200

Peneiradora de análise ASM 200

Dimensões: (L x A x P) mm 470 x 630 x 435

Peso kg 45

Diâmetro da peneira de análise mm 200

Número de peneiras de análise máx. 10 incl. recipiente de coleta

Tamanhos das aberturas da peneira mm 0,020 - 25

Número de oscilações min -1 3000

Amplitude das oscilações mm 0 - 2,5

Modo de acionamento eletromagnético

Tensão operacional 230 V, 1/N/PE, 50 Hz

Acessórios especiais disponíveis para peneiração úmida. Alterações técnicas reservadas.

Peneiradoras de análise 
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 Peneiradoras de análise

ASM

A ASM 400 é uma grande peneiradora de gravidade 
com um movimento de peneira predominantemente 
vertical, gerado através de um acionamento por moto-
res desbalanceados duplos.
As peças mecânicas, o acionamento e o sistema eletrô-
nico de comando estão alojados em uma caixa de chapa 
de aço, feita principalmente de aço inoxidável.

O conjunto de peneiras é montado de maneira rápida 
e muito cômoda sobre a mesa vibratória por meio de 
dispositivos de fixação de liberação rápida. É possível 
acompanhar a peneiração através da tampa de acrílico.

Com a ASM 400 pode ser feita uma peneiração úmida 
através de acessórios especiais, como uma cobertura 
especial com instalação de esguicho de água e um reci-
piente de coleta com saída.

A máquina é operada livre de manutenção através de 
um teclado de membrana claramente estruturado que 
permite as funções On/Off e o ajuste do tempo de pe-
neiração.

Peneiradora de análise ASM 400

Peneiradora de análise ASM 400

Dimensões: (L x A x P) mm 510 x 1400 x 600

Peso kg 85

Diâmetro da peneira de análise mm 400

Número de peneiras de análise máx. 11* incl. recipiente de coleta

Tamanhos das aberturas da peneira mm 0,063 - 90

Número de oscilações min -1 3000

Amplitude das oscilações mm max. 3

Modo de acionamento 2 motores desbalanceados

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

*Com acessórios, esse número pode ser aumentado para no máx. 13. Acessórios especiais disponíveis para peneiração úmida.
Alterações técnicas reservadas.
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Grandes peneiradoras de análise  

GAS

As grandes peneiradoras de análise são projetadas para 
aplicações que precisam analisar grãos com tamanhos 
superiores a 40 mm. Uma vez que as quantidades de 
materiais peneirados aumentam com a granulação fi-
cando mais grossas durante a peneiração de teste, isso 
deve ser compensado com o acréscimo da superfície da 

Grandes peneiradoras de análise GAS 500 GAS 1000

Superfície de apoio mm 600 x 600 1000 x 1130

Altura
sem conjunto de peneiras mm 350 400

com dispositivo de elevação e inclinação mm 570 790

Peso sem conjunto de peneiras kg 150 350

Acionamento

Tipo 2 motores de desequilíbrio 2 motores de desequilíbrio

Potência kW 2 x 0,150 2 x 0,750

Rotação min -1 1000 1000

Amplitude das oscilações mm ca. 3,7 ca. 3,7

Quantidade de material dm³ máx. 50 máx. 100

Tamanhos das aberturas  da peneira mm 0,2 - 125 4 - 125

Superfície da peneira mm ca. 500 x 500 ca. 1000 x 1000

Número de caixas da peneira     sem tampa e caixa de coleta unid. máx. 9 máx. 9

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Alterações técnicas reservadas.

peneira para obter uma melhor peneiração representa-
tiva de análise. Para esse propósito, duas máquinas com 
superfície da peneira de 500 x 500 mm e 1000 x 1000 
mm estão disponíveis para a respectiva aplicação.

A GAS possui um acionamento por motores desbalan-
ceados duplos livre de manutenção, o qual gera uma 
oscilação linear perpendicular ao plano da peneira.
Ao girar os discos com contrapeso nos motores, a ampli-
tude das oscilações pode ser ajustada infinitamente na 
paralisação, a fim de assim obter uma amplitude otimi-

zada das oscilações para a própria 
aplicação. O conjunto de peneiras 
é bem preso na mesa vibratória 
por meio de barras de fixação 
que também, a pedido, podem 
ser projetadas como um disposi-
tivo de elevação e inclinação.

O dispositivo de elevação e in-
clinação facilita o esvaziamento 
das caixas das peneiras. Uma 
vez que elas podem ser elevadas 
por um dispositivo de elevação, 
é necessário apenas inclinar a 
respectiva caixa da peneira mais 
baixa para ser esvaziada.
A GAS 500 e a GAS 1000 também 
podem ser usadas como mesas 
vibratórias quando não há caixas 
de peneiras sobre elas.Grande peneiradora de análise GAS 

1000 (à esquerda) e GAS 500 (à direita)
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 Divisores e tambores de teste

Divisor de amostras de laboratório

Para a divisão quantitativa de 
amostras secas, granulares e 
em pó.
O divisor inteiro, incluindo as 
três caixas de coleta, é
feito de aço inoxidá-
vel.

Divisor de amostras de 
laboratório 10/10 10/32

Número de células 10 32
Largura da célula                mm 10 10
Dimensões externas          mm 325 x 250 325 x 530
Altura                                      mm 370 370

Divisor de amostras de 
laboratório 20/10 20/16 20/20

Número de células 10 16 20
Largura da célula                mm 20 20 20
Dimensões externas          mm 325 x 340 325 x 485 325 x 565
Altura                                      mm 370 370 370

Divisor de amostras de 
laboratório 40/10 40/16 40/20

Número de células 10 16 20
Largura da célula                mm 40 40 40
Dimensões externas          mm 325 x 565 325 x 805 325 x 965
Altura                                      mm 370 370 370Tambor de teste de resistência

Os tambores de teste de resistência automáticos são 
utilizados para determinar a resistência do tambor, de 
acordo com as respectivas normas DIN, ISO e ASTM (por 
exemplo: ISO 556, ISO 3271). São usados também para 
coque, minério de ferro e sinter, no entanto, também 
podem ser usados para todos os outros materiais a gra-
nel onde haja interesse nos valores de resistência.
Os tambores de teste de resistência são fabricados em 
dois tamanhos em construção soldada, de acordo com 
as especificações da norma, e são equipados com as 
barras de transmissão correspondentes, o contador de 
revoluções e uma bandeja coletora.

Tambor de teste de resistência FPT 500/1000-A FPT 1000/1000-A 

Dimensões (L x A x P) mm 1750 x 1650 x 1550 2250 x 1650 x 1450

Peso kg 1150 1300

Motor kW 1,5 1,5

Diâmetro interno do tambor mm 1000 1000

Comprimento interno do tambor     mm 500 1000

Tensão operacional 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Alterações técnicas reservadas.

Distribuidor

Este distribuidor é adequa-
do para a divisão fácil e 
rápida de pós e grânulos 
soltos em 8 amostras.
As saídas no recipiente de 
alimentação podem ser 
fechadas com uma ala-
vanca, de modo que 
o material alimen-
tado seja primeiro 
preenchido e misturado 
e, em seguida, possa ser 
distribuído.

Distribuidor 8 / 200
Dimensões externas (L x A x P) mm 260 x 360 x 260
Peso kg ca.  18

Acionamento
Tipo

Motor de corrente 
contínua com sistema 
de controle eletrônico

Potência W 95
Tensão de alimentação 230 V / 50 Hz

Quantidade de alimentação cm³ máx. 1500
Tamanho do grão mm máx. 2
Volume do recipiente de amostra cm³ 8 x 200
Tensão operacional 230 V, 1/N/PE, 50 Hz

Alterações técnicas reservadas.
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Programa de entrega

Instalações de amostragem, redução de tamanho, equipamen-
tos de laboratório

Unidades individuais e instalações para amostragem e preparação de amostras
Sistemas de transporte pneumáticos
Máquinas ou instalações para a redução de tamanho
Peneiradoras de controle
Equipamento de laboratório
Sistemas automatizados

Centrífugas

Centrífugas de fita raspadora
Centrífugas Pusher
Centrífugas Cascade
Centrífugas vibratórias
Centrífugas decantadoras
Peneiras decantadoras
Centrífugas de laboratório

Peneiras e máquinas de preparação

Peneiras de movimento circular e elíptico
Peneiras de movimento linear
Peneiras tipo banana, peneiras de movimento excêntrico 
Peneiras multicapas
Peneiras de tombamento
Peneiras pulsadoras


