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Neste manual você encontra várias informações técnicas necessárias para a sua
segurança e como operar adequadamente este equipamento, leia atentamente todas
as instruções antes de realizar qualquer operação, siga corretamente cada passo
indicado para que você possa obter a melhor performance de seu novo produto

Em caso de dúvida entre imediatamente em contato conosco para que nossa equipe
possa auxilia-lo, a Silomax oferece assistência técnica especializada em todo o Brasil

Consulte o nosso site na internet:  www.silomax.com.br  nele você pode encontrar mais
informações atualizadas sobre nossa linha de equipamentos para grãos e sementes

Mantenha este manual ou uma cópia sempre a mão, guarde-o para futuras referências

Os desenhos e ilustrações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio do fabricante
Todas as imagens contidas neste manual são de carácter méramente ilustrativo

AV. Itamaraty Nº 710 - Rolândia - PR - BRASIL - CEP 86600-460 - Cx.Postal 149

(43) 2101-0100 www.silomax.com.br comercial@silomax.com.br

Contato Silomax
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA014013 TERMOS DE GARANTIA

Os equipamentos SILOMAX são cuidadosamente inspecionados para garantir
maior padrão de qualidade e segurança no produto final, porém o proprietário
deve seguir todos as medidas necessárias para garantir a segurança de trabalho
em sua unidade. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação e manutenção
dos equipamentos está devidamente instruída, o seu manejo incorreto  pode resultar em
graves acidentes, pondo em risco a integridade física do trabalhador, portanto, siga
sempre as instruções de operação e recomendações de segurança contidas neste manual.

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO PARA 
REALIZAR FUNÇÕES INADEQUADAS 

MANTENHA A LIMPEZA DO AMBIENTE DE TRABALHO
ATENTANDO PARA NÃO DEIXAR POEIRA ACUMULADA NAS 
E S C A D A S  D E  A C E S S O  D O S  E Q U I PA M E N T O S

NÃO PERMITA PRESENÇA DE ANIMAIS PRÓXIMO
AO EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

NÃO EFETUE O USO DE PEÇAS OU QUALQUER
OUTRO TIPO DE ACESSÓRIOS NÃO ORIGINAL

NÃO OPERE ESTE MAQUINÁRIO SEM O USO DO
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI)

CASO UM CORPO ESTRANHO ENTRE NO EQUIPAMENTO
INTERROMPA O SEU FUNCIONAMENTO IMEDIATAMENTE,
RETIRE-O EM SEGUIDA COM O EQUIPAMENTO
DESLIGADO ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO NOVAMENTE

NÃO AUTORIZE QUE PESSOAS NÃO APTAS  EFETUEM
Q U A L Q U E R  M E D I D A  D E  R E G U L A G E M ,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NO EQUIPAMENTO

N Ã O  E F E T U E  L I M P E Z A ,  M A N U T E N Ç Ã O
OU REGULAGENS COM O EQUIPAMENTO LIGADO
OU COM SEUS COMPONENTES EM MOVIMENTO

MANUTENÇÃO EM MOTORES E ACESSÓRIOS 
ELÉTRICOS SÃO SERVIÇOS QUE DEVEM SER
FEITOS PRO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

NÃO UTILIZE A FORÇA FÍSICA PARA 
MOVIMENTAR PEÇAS ACIMA DE 23 Kg

A SILOMAX IND. E COM. LTDA., garante contra defeito de fabricação seus equipamentos
dentro do  prazo de 180 dias, contados a partir da data de entrega técnica do equipamento,
nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, salvo as exceções listadas
logo abaixo. Os equipamentos  ou peças montadas inadequadamente por nossos técnicos
no período de garantia apresentarem qualquer defeitos por montagem inadequada
quando esta contratada pela SILOMAX, serão substituídos gratuitamente, sendo
cobrado apenas despesas de transporte, viagens e estadia da equipe de manutenção.

Todos os equipamentos de terceiros como: elétricos, termômetros, que apresentarem
problemas causados por deficiência na instalação, estão isentos de garantia pela Silomax.

É um dever do consumidor conferir o produto no ato de  entrega, constando se há
conformidade com o pedido realizado, e  verificando a integridade de todo equipamento.

A garantia do equipamento perde o valor nos seguintes casos:

Em caso de substituição parcial ou total do equipamento e/ou peças em virtude de defeito
de fabricação, o prazo de garantia contratual do novo equipamento será o prazo de 90
dias, estabelecido pelo inciso III, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. O
prazo de garantia inicia-se pelo período legal de 90 dias, os prazos, todas as suas
condições e os compromissos assumidos pela empresa SILOMAX IND. e COM. LTDA.,
especificados nestes termos de garantia não poderão ser alterados pelos representantes.

Ausência de manutenções preventivas no equipamentos.

Utilização dos equipamentos para fins que não tenham sido projetados

Instalações e montagens inadequadas, feitas por empresas não especializadas e em
desacordo com as instruções listadas neste manual.

Danos causados por eventos furtuidos, de força maior ou por agentes naturais, como
descargas elétricas, chuvas de granizo, sobrecargas de energia, e incêndio.

Adaptações ou uso de peças que alterem o funcionamento do equipamento.

Equipamentos estocados sem proteção contra fatores climáticos.

Base civíl executada em desacordo com os desenhos enviados pela Silomax, ou com
superfície desnivelada.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

4



015 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 016 VISUALIZAÇÃO GERAL

5.1 SXT-600 PERSPECTIVA FRONTAL *DESENHO SEM ESCALA
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Entrada do 
Produto

 O classificador Trieur SXS-600 foi 
desenvolvido com a finalidade de separar 
por tamanho todos os materiais granulares, 
como trigo, aveia, arroz. Sua forma 
construtiva garante alta eficiência na 
padronização dos grãos, podendo ser 
oferecido com diferentes tamanhos de 
alvéolos permitindo várias configurações de 
acordo com a aplicação e capacidade 
desejada. 

5.2 Acabamento

(Esmalte amarelo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético vermelho RAL 3020)

Vermelha

(Esmalte sint. cinza RAL 7038)

Amarela

Cinza

       Acab amento em pintura sintética nas 
c o r e s  p a d r õ e s  d e  t o d a  l i n h a  d e 
equipamentos plataformas de acesso e itens 
de segurança como capas de proteção, são 
pintadas na cor amarela conforme define a 
normativa de sinalização de segurança. 
(NR-16)

5.3 Regulagem

Opções de Regulagem:

 Válvula de entrada para regulagem de 
fluxo.

 Inversor de frequência para regulagem 
de velocidade de rotação do cilindro.

 Calha central com regulagem de 
inclinação.

 Regulagem de inclinação do cilindro 
rotativo.

5.4 Funcionamento

 Os grãos menores entram nos alvéolos, 
ficam presos ao seu interior e sobem através de 
uma força centrífuga até uma determinada 
altura. Quando o peso dos grãos menores 
vence a força centrífuga, eles caem dentro da 
calha do conjunto helicoidal, localizado no 
centro do cilindro que retira esses grãos.

 Os grãos, no entanto, que são maiores 
que o diâmetro dos alvéolos, deslizarão 
imediatamente para fora, permanecendo no 
cilindro e serão carregados até a saída.

Alvéolos Calha

Grão menor
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PERSPECTIVA SUPERIOR *DESENHO SEM ESCALAPERSPECTIVA TRASEIRA *DESENHO SEM ESCALA
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DIMENSÕES GERAIS

PERSPECTIVA LATERAL *DESENHO SEM ESCALA
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FLUXO DO PRODUTO

Entrada Produto

Saída Grãos 
Curtos

Saída Grãos 
Longos

*DESENHO SEM ESCALA

9.1 Conjunto de Peças - TRIEUR STX-600

Para viabilizar o seu transporte a máquina TRIEUR SXS-600 é dividida em partes para serem
montadas no local da obra, assim que descarregada, é aconselhável instala-la prontamente
em sua base de apoio, caso ainda não esteja pronta, providenciar um local plano e uniforme
protegido da chuva onde o equipamento possa permanecer até o momento de sua montagem. 

A montagem do equipamento deve ser realizada somente por profissionais capacitados, as
instruções de montagem, e as precauções de segurança deste manual são de extrema
importância para o montador e para que o equipamento tenha perfeitas condições de operação.

Entender as principais causas de acidentes de trabalho é o primeiro passo para preveni-los,
e logo, promover mais segurança, saúde e qualidade de vida aos nosso trabalhadores.

Entre as principais causas destacam-se a falta de EPI adequado, a negligência na instrução ao
trabalhador, a falta de conhecimento técnico, atitudes imprudentes, a falta de manutenção
ou não reposição dos equipamentos, e a falta de atenção do próprio operador do equipamento. 

Acidentes acontecem, mais podem ser evitados ao máximo seguindo os cuidados e atenção
na operação e montagem dos equipamentos, é importante saber que nos prevenindo podemos
poupar milhares de trabalhadores de consequências  que, muitas vezes, são para toda a vida.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SEGURANÇA NA MONTAGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1INVERSOR DE FREQUENCIA CFW 500A04P3T4NB20 - 380 

8PARAFUSO SX UNC RI ZB 1/4" X 1/2" (C/500)

8PORCA SX UNC ZB 1/4" (44) (C/1000)

1600.000

1

TRIEUR SXT-600

1TRANSIÇÃO DE SAÍDA 59 X 169 X Ø 150 0.K

101.751

104.014

107.003

600.187
1

CAVALETE 745 X 2540 X 745 ALT.

600.236
1

600.002

QT.

6.000.413 TUBO P/ COLETA DE PRODUTO C/ 200MM

TRANSIÇÃO DE SAÍDA 74 X 120 X Ø 150 0.K

MONTAGEM8

10



MANUTENÇÃO

Observar ruídos nos motores elétricos e nos rolamentos do equipamento.

Limpar internamente o equipamento a cada safra.

Reaperte os parafusos das molas e chumbadores a cada 120 dias.

Verifique periodicamente a tensão da correia do acionamento.

Substituir a graxa dos mancais a cada safra (graxa recomendada Valilub da Chemlub)

11.1 Manutenção Periódica

12

10

Caso o equipamento fique  fora de funcionamento por um longo período,
é aconselhável  que, a cada quinze dias, se faça um funcionamento no
mesmo, afim de evitar a corrosão das partes internas do motor.

ATENÇÃO

11.2 Motores Elétricos

O TRIEUR SXT-600 possui um motor elétrico, para o acionamento do conjunto helicoidal e 
alvéolo ele possui uma plaqueta de identificação que contém todas as informações 
necessárias para sua correta manutenção, que deve ser feita somente por profissionais 
qualificados, em caso de dúvidas entre em contato.

019 REVISÃO

11

Antes de funcionar o equipamento alguns itens devem ser revisados e ajustados se necessário:

Verifique se os parafusos estão devidamente apertados.

Reapertar os chumbadores de maneira alternada, conferir o nivelamento do equipamento,
em seguida fazer um reaperto geral nos parafusos das molas e suportes.

Verificar se a furação das peneiras montada esta correta, e se os quadro de peneiras estão
totalmente encaixados.

Verificar se as janelas de inspeção estão totalmente fechadas e bem fixadas.

Verificar o nível de óleo marcado nos motoredutores esta correto.

Esta revisão deve ser feita com o equipamento DESLIGADO
ao executar a limpeza do equipamento tenha a certeza
de que o quadro de comando encontra-se BLOQUEADO
a fi m  d e  e v i t a r  q u a l q u e r  a c i d e n t e  d e  t r a b a l h o

ATENÇÃO

REVISÃO DO EQUIPAMENTO

Permaneça com o equipamento ligado por aproximadamente 01 hora, após esse período DESLIGUE
o equipamento e BLOQUEIE o quadro de comando. faça uma inspeção nos parafusos que possam
necessitar de reaperto, durante o teste observe qualquer ruído estranho ou vibrações anormais,
caso esteja tudo correto o equipamento está pronto para o funcionamento com produto.

Verificar o tensionamento das correias de acionamento em «V»

Faça uma limpeza interna e externa do equipamento, retirando toda sujeira da montagem,
restos de materiais, ferramentas e qualquer corpo estranho de dentro do equipamento.

Tenha certeza de que nenhuma pessoa se encontra manuseando o equipamento e então LIGUE

Verifique se há ruídos ou vibrações fora do normal.

Verifique a partida elétrica e o sentido de rotação dos motoredutores. 

TESTE DE FUNCIONAMENTO



Este documento é propriedade da SILOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sendo proibidas cópias,
 ampliações ou reduções totais ou parciais, salvo com nossa autorização, de acordo com a legislação brasileira.

WWW.SILOMAX.COM.BR

CONHEÇA NOSSA LINHAS COMPLETA DE EQUIPAMENTOS

LIMPEZA SECAGEM ARMAZENAGEM CLASSIFICAÇÃO
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