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APRESENTAÇÃO2

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 caráter meramente 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

OBRIGADO POR ESCOLHER A SILOMAX

013 TERMOS DE GARANTIA

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
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4.1 RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

MANTENHA O CORPO, CABELOS E ROUPAS LONGE DE TODAS AS PARTES 
MÓVEIS DO PADRONIZADOR.

NÃO AUTORIZE QUE AS PESSOAS NÃO APTAS EFETUEM QUALQUER MEDIDA 
DE REGULAGEM, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NO EQUIPAMENTO.

NÃO EFETUE LIMPEZA, MANUTENÇÃO OU REGULAGENS COM O EQUIPAMENTO 
LIGADO OU COM SEUS COMPONENTES EM MOVIMENTO.

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

NÃO OPERE O EQUIPAMENTO COM  TAMPAS OU PROTEÇÕES REMOVIDAS.

NUNCA ANDE SOBRE TAMPAS, GRADES, PROTEÇÕES OU SOBRE O CORPO 
DO PADRONIZADOR.

NÃO INTRODUZA OU EMPURRE MATERIAL NO EQUIPAMENTO COM UM BARRA 
OU VARA INSERIDA ATRAVÉS DAS ABERTURAS.

CASO OBSERVE QUALQUER TIPO DE ANOMALIA NO FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO INTERROMPA IMEDIATAMENTE SUA ATIVIDADE.

NÃO OPERE O EQUIPAMENTO COM QUALQUER PEÇA EM FALTA OU DANIFICADA.

NÃO PERMITA PRESENÇA DE ANIMAIS OU CRIANÇAS PRÓXIMO AO EQUIPAMENTO 
EM FUNCIONAMENTO.

SEGURANÇASEGURANÇA4

4.1 RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

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. O equipamento não deve ser modificado de forma alguma. Qualquer 
tipo de alteração não autorizada pode prejudicar a função e a segurança do 
equipamento e pode afetar diretamente na vida útil do transportador. Qualquer tipo de 
modificação no equipamento anula a garantia oferecida pela SILOMAX .

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

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR FUNÇÕES INADEQUADAS. 

NÃO EFETUE O USO DE PEÇAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACESSÓRIO 
NÃO ORIGINAL. 
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5.1 SXP-2

A separação por tamanho é feita por um jogo
de 24 peneiras, elas f icam local izadas
na caixa de peneiras, local onde o produto é
separados e encaminhado à bica de ensaque.

O equipamento conta com peneiras  facilmente
removíveis por sistema de engate rápido, com
dispositivo de limpeza constante e automático,
através de pequenas esferas de borracha, que
são acionadas através da vibração dos decks.

A dimensão da perfuração do jogo de peneiras
é essencial para uma separação adequada dos
materiais da massa de grãos,  para cada cultura
utiliza-se uma  perfuração adequada, em dúvida
consulte a tabela de peneiras na proxima página.

5.2 PENEIRAMENTO

A padronização de sementes e os lotes
homogêneos, facilitam muito a operação de
regulagem das semeadeiras no momento do
plantio, além de garantir uma melhor 
uniformidade de germinação no campo.

5.4 ACABAMENTO

A bicas de carga têm e as o diâmetro de 200mm. 
b i c a s  d e  d e s c a r g a  d o  p r o d u t o  t ê m

5.3 BICAS DE CARGA E DESCARGA

Acabamento em pintura sintética nas cores
padrões de toda linha de 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)

(Esmalte amarelo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético vermelho RAL 3020)

Vermelha

(Esmalte sint. cinza RAL 7038)

*O fabricante se reserva o direito de modificar qualquer
dado constante da tabela acima, sem aviso prévio.

140 SACAS/60Kg. HORA. (8.4 T/H.)

CAPACIDADE DO PADRONIZADOR SXP2

POTÊNCIA DO ACIONAMENTO (CAIXA DE PENEIRAS)

38,04 m2

5,0 C.V.

2500 Kg.

PESO DO EQUIPAMENTO MONTADO

ÁREA DE PENEIRAS 

De construção robusta e compacta, a
máquina consiste basicamente de uma caixa
de alimentação, duas caixas vibratórias (deck)
com 24 peneiras no total, estrutura de
sustentação, acionamento e bica de descarga.

A bica de carga tem a função de distribuir o
produto de modo uniforme nas peneiras, enquanto
a bica de descarga tem a função de direcionar a
saída do produto classificado por tamanho.

o diâmetro de 150mm. 

Amarela

Cinza

5.6 PENEIRAS DE SEPARAÇÃO

5.7 FURACÃO DE PENEIRAS PADRÃO

Junto ao Padronizador são enviados 24 peneiras com 02 tamanhos de furação diferentes no equipamento
utiliza-se  24 peneiras os tamanhos padrão são:

*Caso o cliente utilize tamanhos diferente do padrão SILOMAX, este deve ser informado junto ao PEDIDO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS5

Desenvolvido para separação do arroz vermelho 
e sementes com má formação, eliminando 
impurezas e dando melhor qualidade final na 
lavoura.

01

02

01

02

01

02

01

02

DECK SUPERIOR

DECK INFERIOR

3,00mm.ARROZ
VERMELHO

1,85x22mm.

FURAÇÃO DE PENEIRAS PADRÃO:

PENEIRA ONDULADA
FURO (1)PRODUTO

PENEIRA FURO
OBLONGO (2)

5.5 CAPACIDADES
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6.2 PERSPECTIVA TRASEIRA *DESENHO SEM ESCALA6.1 PERSPECTIVA FRONTAL *DESENHO SEM ESCALA

Entrada do 
ProdutoEntrada do 

Produto

VISUALIZAÇÃO GERAL
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A base civil padrão necessária para o equipamento tem altura de 700mm. mais pode de acordo
com o layout de equipamentos SILOMAX as medidas cotadas em vermelho se alternarão
de acordo com a altura da base.

7.2 PERSPECTIVA LATERAL *DESENHO SEM ESCALA7.1 PERSPECTIVA SUPERIOR

Espaço para
troca de Peneiras

*DESENHO SEM ESCALA

7.3 FLUXO DO PRODUTO *DESENHO SEM ESCALA
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ENTRADA DO PRODUTO

Saída do Produto

ENSAQUE

Saída do Produto

DESCARTE

DIMENSÕES GERAIS7 DIMENSÕES GERAIS
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8.2 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Inspecione atenciosamente as peças recebidas, certificando se há danos 
ou avarias nas mesmas. Verifique se a quantidade de peças ou pacotes recebido 
corresponde à quantidade mostrada no romaneio que é entregue junto ao 
equipamento. Relate qualquer dano ou falta de algum componente o mais rápido possível 
no ato da entrega. Guarde toda a documentação fornecida junto ao padronizador.

8.1 RECEBIMENTO

8.4 REGRAS DE MONTAGEM

Recomenda-se fazer a leitura completa da seção de montagem deste manual antes de iniciar 
a montagem do Padronizador.

Antes da instalação, um engenheiro civil ou estrutural licenciado deve ser consultado para o 
projeto, construção e supervisão de toda a instalação. Uma equipe com profissionais 
qualificados deve ser contratada para montagem e instalação do equipamento.

Organize as ferramentas.

Proceda a limpeza do local de trabalho.

Para viabilizar o seu transporte, o equipamento SXP2 vem com algumas partes à ser
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.

8.3 SEGURANÇA NA MONTAGEM

MONTAGEM8 MONTAGEM

8.5 CONJUNTO DE PEÇAS SXP 2

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

07PARAFUSO SX UNC R1 ZB 5/16"X3/4"(225)(C/200)104.035

QUANT.

54PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 1" (118) (C/200)104.022

03PARAFUSO SX UNC R1 ZB 5/16"X2.1/2"(C/100)104.046
26PORCA SX UNC ZB 1/4" (44) (C/1000)107.003
54PORCA SX UNC ZB 3/8" (C/500)107.006
10PORCA SX UNC ZB 5/16" (52) (C/500)107.007
08PORCA SX UNC ZB 5/8" (C/100)107.008

26PARAFUSO SX UNC R1 ZB 1/8" X 5/8" (375) (C/500)104.010

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
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MONTAGEMMONTAGEM

8.5 CONJUNTO DE PEÇAS SXP 2

A sustentação do padronizador por padrão é feita por uma base de concreto, com
altura 700mm. Que pode ser al terada de acordo com as necessidades do projeto.

A base pode ser de construção metálica, desenvolvida pela SILOMAX ,  normalmente 
utilizada quando o equipamento será instalado em local provisório. As medidas de locação e detalhes
de altura das bases são enviados junto ao projeto civil fornecidos pela silomax, o cálculo e execução de
bases são de responsabilidade do cliente, devendo serem feitos sob orientação de um responsável técnico

A superfície superior da base deve estar
perfeitamente nivelada e apresentar um

bom acabamento superficial.

PESO MÁXIMO

2600 Kg.

EIXO EXÊNTRICO

600 RPM

19mm.

MÁQUINA VIBRATÓRIA

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO

AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO

8.6 BASE DE APOIO

VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA LATERAL

A Base para instalação da máquina deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela SILOMAX, pois o
equipamento para perfeito funcionamento deverá estar nivelado e totalmente apoiado sobre a base. Para o
nivelamento, se necessário poderão ser utilizados calços metálicos, que deverão ser posicionados próximos
aos chumbadores, posteriormente deverá ser retirado o travamento de madeira colocada na parte traseira
do padronizador entre os Decks para proteger o equipamento durante o transporte.

70
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FERRO TREFILADO     7/8" x 2.62m.

*Medidas externas da base - Desenho sem escala

2620mm.
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QUANT.

3.024
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DESCRIÇÃO 

ESFERA DE BORRACHA 32mm. (20 Gr-Peça)

QUADRO DE MADEIRA 1035 X 1594

ARRUELA LISA ZB 5/8" (118PÇ/KG)

ARRUELA PRESSÃO MÉDIA ZB 3/8" (C/1000)

ARRUELA LISA ZB 5/16" (285PÇ/KG)

PENEIRA FURO OBLON. 1.85 X 22 1000X1585

PRENDEDOR DE SACARIA 165X222 X/ CABO 

CHUMBADOR "L" 50X300XDIAM. 5/8" 

COLUNA DE ENSQ. MODULO INF. 832/1691

COLUNA DE ENSQ. MODULO SUP. 835X1652

EXTENSAO P/ BICA SUPERIOR 92X100X223

EXTENSAO P/ BICA  92X100X223

CAIXA DE ENSAQUE LATERAL 150X400X1867

REGISTRO 145X180 GALV.

DIST. DE SEMENTES DIAM. 200X472X789

BICA DE SAIDA PROD. BOM 570X1650X DIAM.150

PENEIRA ONDULADA Ø3mm 1000X1590

CÓDIGO

113.006

15.002.049

107.077

107.054

107.076

120.032

12.120.169

15.005.132

16.000.094

16.000.095

16.004.127

16.004.131

16.004.135

16.004.146

16.004.158

16.004.280

16.006.068

02SUPORTE SUPERIOR DA BICA 76X86X78516.006.074

04CHAPA P/ FIXAR BICA 32X80X14516.006.075

02SUPORTE INF. DA BICA 91X425(DIR/ESQ)16.006.076

01PADRONIZADOR MODELO SXP-2 ARROZ16.120.002
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MONTAGEMMONTAGEM

Após a base de apoio preparada posicione o equipamento com o auxilio dos quatro 
ganchos superiores. Este processo de movimentação deve ser feito com equipamentos 
que suportem a carga do equipamento com segurança, a estrutura da máquina deve 
permanecer na posição horizontal em todo momento que for movimentada,    ATENÇÃO    , 
a colisão da mesma pode causar sérios danos.

Após o equipamento devidamente posicionado, faça o chumbamento na base de 
sustentação. aperte os chumbadores de maneira alternada, e novamente conferir o 
nivelamento, em seguida fazer o reaperto geral dos parafusos das molas pendurais, molas 
do acionamento e parafusos da estrutura.

8.7 MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Chumbador ‘‘L’’ (08)
(16.004.075)

GANCHOS PARA MOVIMENTAÇÃO

8.8 BICA DE SAÍDA

Fixe a Coluna de Ensaque (16.004.148) e a Bica de Saída (16.004.171) no padronizador, 
aperte bem os parafusos.

8.9 CAIXA DE DESCARTE

Fixe a Caixa de Descarte                     utilizando os Suportes e Travamentos.(16.004.135)

Caixa de Saída

(16.004.083)

Extensão para Caixa

(16.004.127)

Coluna de Ensaque

(16.004.148)

Bica de Saída

(16.004.171)
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MONTAGEMMONTAGEM

8.10 MONTAGEM DAS PENEIRAS

Primeiramente remover a Bica de Ligação do Deck Inferior.

Engate Rápido
(08 Engates cada lado)

8.10.1 INSTALANDO AS PENEIRAS

Desaperte os registros e retire as tampas traseira do deck para obter acesso à caixa de 
Peneiras, o seu sistema de limpeza é feito através de esferas de borracha que se 
movimentam com a vibração do deck não deixando que o produto enrosque na furação 
das peneiras, monte cada espaço do quadro de madeira com três esferas de borracha, 
estas devem ser trocadas quando detectado desgaste.

Monte as peneiras com a furação correta, não force sua colocação e trave bem os registros 
das tampas traseiras após a colocação das peneiras, reaperte os parafusos laterais e trave 
os engates novamente.

Tampa de Acesso (02) 

Manipulo (06)

Quadros de Madeira (24)

(15.002.049)(15.002.044)

(3.024 Esferas)
Esferas de Borracha

(113.006)

As peneiras devem estar bem encaixadas
nos quadros, na troca, observe a marcação

dos quadros para retorná-los na mesma
posição original de fábrica.

(24 Peneiras)

Peneira

Bica de Ligação do
 Deck Inferior.

Desaperte todas as porcas laterais dos Decks superior e inferior e abra os engates.
Em uma futura troca de peneiras refaça todo o procedimento de montagem das peneiras desde o 
início.



21 22

MONTAGEMMONTAGEM

7.11.7 Escada Menor (02)

*A Plataforma de Acesso é um acessório vendido separadamente, necessária quando o
equipamento for projetado em uma base com altura superior a 0.80m. (Altura Padrão)

Base Elevada

Plataforma
de Acesso
(40.001.859)

8.11 PLATAFORMA DE ACESSO* 8.11.1 PEÇAS DA PLATAFORMA

A Plataforma de Acesso                     do equipamento é composta pelos seguintes items:(40.001.859)

4470m
m

.

40.001.322

40.020.672

40.020.677 02

104.054

106.903

107.006

107.054

107.075

40.000.965

40.000.994

40.001.060

40.001.066

46

24

94

92

186

01

01

02

02

01

PARAF. SX UNC R1 ZB 3/8" X2.1/2"(C/100) 

CHUMBADOR CPL. 3/8"X3"

PORCA SX UNC ZB 3/8" (C/500)

ARRUELA PRESS. MÉD. ZB 3/8" (C/1000)

ARRUELA LISA ZB 3/8" (220PÇ/KG)

PLATAFORMA COMPLEMENTAR DIR.

PLATAFORMA COMPLEMENTAR ESQ.

CORRIMÃO 534x1197

RODAPÉ COM 141 X 534

40.001.328

40.020.663

40.020.665

40.020.668

40.001.861

01

04

07

04

02

04

104.027

CÓDIGO DESCRIÇÃO QT.

16

CONJUNTO DE PEÇAS - PLATAFORMA DE ACESSO PARA SXP-2

PARAF. SX UNC R1 ZB 3/8" X3"(C/100) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QT.

3190mm.

RODAPÉ 141 X 501

RODAPÉ 141 x 1980

SUPORTE CANTO P/CORR. 120X120X137

SUPORTE SIMPLES P/CORR. 50X100X137

SUPORTE DUPLO P/CORR. 50X145X137

CORRIMÃO 501 X 1197

CORRIMÃO C/1197 x 2168

CORRIMÃO COM 1980x1197

104.022 32PARAF. SX UNC R1 ZB 3/8" X1"(C/200) 

107.022 45PORCA SX G-5 UNC ZB 3/8"

MÃO FRANCESA 600x66540.001.197 06
PLATAFORMA 1800x199040.001.217 01

40.001.844 04RODAPÉ 141 x 2168

40.001.847 01PLATAFORMA METÁLICA DIR. 600x4468

40.001.847 01PLATAFORMA METÁLICA ESQ. 600x4468

40.003.415 02MÃO FRANCESA 600 x 1850
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9.2 OPERACÃO GERAL

ATENÇÃO
Antes de continuar, leia as informações de segurança relevantes para operação 
na seção de segurança deste manual. O não cumprimento das instruções de 
segurança pode resultar em graves ferimentos, morte ou danos materiais.

ATENÇÃO
Para maior segurança, o padronizador deve ser operado com uma 

amperagem de 10% menor que a amperagem nominal do motor.

Para o padronizador trabalhar com capacidade máxima e com fluxo de descarga 
contínuo, o fluxo de entrada do produto deve estar totalmente regulado de acordo com as 
especificações do padronizador.

O fluxo de carga não deve ultrapassar a capacidade máxima de descarga.

Recomenda-se antes da parada do padronizador interromper o fluxo de carga.

OPERAÇÃOOPERAÇÃO9

Antes de funcionar o equipamento alguns itens devem ser revisados e ajustados se necessário. 
Lembre-se de sempre utilizar os equipamentos de proteção individual para sua maior segurança.

9.1 PRÉ-OPERAÇÃO

ATENÇÃO
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 afim de evitar qualquer acidente de trabalho.

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 no motoredutor esta correto.

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 do motoredutor. 

Permaneça com o equipamento ligado por aproximadamente 01 hora, após esse período 
DESLIGUE  o equipamento. 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.

9.1.1 TESTE DE FUNCIONAMENTO

9.3 REGULAGEM DE FLUXO

O Padronizador SXP2 tem uma regulagem que é o registro de fluxo do produto, este 
deverá estar FECHADO no início de operação, dos dois lados da máquina, o produto cairá 
na caixa e a partir de um certo volume começará a ser distribuído no deck, observar pelo 
visor a quantidade de produto dentro da caixa de carga, a descarga nas peneiras deve ser 
uniforme, para regulagem do nível, se necessário abrir gradualmente os registros laterais 
do padronizador para distribuição correta nas peneiras.

FECHADO

ABERTOFECHADO

ABERTO
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OPERAÇÃO

9.4 LIMPEZA

Crie hábitos de limpeza periódica, além de evitar problemas operacionais, um local de 
trabalho limpo e organizado diminui significativamente a chances de acidentes e quebra do 
equipamento. A limpeza deve ser realizada em todo equipamento, porem em alguns lugares a 
limpeza deve ser realizada com maior frequência tais como bica de entrada, motorredutor
e mancais.

MANTENHA O AMBIENTE DE TRABALHO SEMPRE LIMPO, ATENTANDO PARA NÃO 
DEIXAR POEIRA ACUMULADA NAS PLATAFORMAS E ESCADAS DE ACESSO.

CASO O PADRONIZADOR FIQUE POR UM LONGO PERÍODO PARADO OU 
QUANDO HOUVER TROCA DO PRODUTO A SER PADRONIZADOR, EXECUTE UMA 
LIMPEZA RIGOROSA EM TODO EQUIPAMENTO.

NÃO DEIXE ACUMULAR SUJEIRA NO MOTOR E ROLAMENTOS, LIMPE 
PERIODICAMENTE O ACIONAMENTO .

REMOVA MATERIAIS ACUMULADOS NO EQUIPAMENTO PARA EVITAR A 
CORROSÃO E INFESTAÇÃO DE FUNGOS.

A seguir estão listados  recomendações de limpeza que geram maior segurança operacional 
e maior vida útil ao equipamento:

10.1 REGRAS GERAIS MANUTENÇÃO

ATENÇÃO
Caso um corpo estranho entre no equipamento interrompa o 
seu funcionamento imediatamente, retire-o em seguida com a
máquina desligada antes de inicializar a operação novamente.

ATENÇÃO
Antes de executar qualquer inspeção interna ou manutenção, certifique-se 
de que o padronizador encontra-se totalmente desligado e totalmente 
sem movimento. Tirar sempre os fusíveis no quadro de comando.

MANUTENÇÃO10

REALIZE INSPEÇÕES PERIÓDICAS EM TODO EQUIPAMENTO. O PADRONIZADOR NÃO 
DEVE OPERAR COM PEÇAS DANIFICADAS POIS  AUMENTA O RISCO DE MAIORES DANOS.

COLOQUE O PADRONIZADOR VAZIO POR ALGUNS MINUTOS PERIODICAMENTE  PARA 
VERIFICAR SE HÁ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, PARAFUSOS SOLTOS, RUÍDOS ,ROLETES 
DANIFICADOS E SE A TEMPERATURA DOS MANCAIS ESTÃO FORA DO NORMAL.

MANTENHA OS  COMPONENTES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS EM BOM ESTADO.

MANTENHA O AMBIENTE DE TRABALHO SEMPRE ORGANIZADO E LIVRE DE  MATERIAIS 
QUE POSSAM PREJUDICAR O ACESSO AO EQUIPAMENTO OU  SEU BOM FUNCIONAMENTO.

REAPERTE OS PARAFUSOS DAS MOLAS E CHUMBADORES A CADA 120 DIAS.

VERIFIQUE PERIODICAMENTE A TENSÃO DA CORREIA DO ACIONAMENTO.

HÁBITOS DE MANUTENÇÃO ADEQUADAS NO PADRONIZADOR SIGNIFICAM UMA VIDA 
MAIS LONGA AO EQUIPAMENTO, MELHOR EFICIÊNCIA E OPERAÇÃO MAIS SEGURA. 
LEMBRE-SE DE SEMPRE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE 
MANUTENÇÃO DESCRITAS NESTE MANUAL.

LIMPE INTERNAMENTO O EQUIPAMENTO A CADA SAFRA.

LIMPAR OS QUADRO DE PENEIRAS, PODE SER UTILIZADO UM RODINHO,
NÃO BATER NO QUADRO.
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MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO

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

10.2 MOTOR ELÉTRICO

10.3 ROLAMENTOS

O correto funcionamento dos rolamentos são de extrema importância ao transportador, sua 
paralisação ocasionará sérios problemas ao equipamento. Observar alguns cuidados 
durante a operação procedendo da seguinte forma, conforme descrito a seguir:

•Ouça periodicamente o som emitido pelo rolamento afim de captar qualquer alteração 
incomum de ruído ou vibração. O som de uma rolamento danificado é bem diferente, 
podendo apresentar característica irregulares. Para isso utilize uma chave de 
fenda ou bastão de madeira contra o alojamento mais próximo do rolamento, o que 
tornará o som audível. Em caso de dúvidas desmontar e verificar o rolamento.

O SXP2 possui um motor elétrico, para o acionamento da caixa de peneiras (5,0 C.V.) 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 duvidas entre em contato.

10.3.1 LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS

ATENÇÃO
Não utilizar graxa em demasia. Graxa em excesso é 
mais prejudicial ao rolamento do que sua falta. 

Os rolamentos já são fornecidos com graxa o suficiente para operação adequada. A 
substituição da graxa deve ser realizada a cada 4.000 horas de trabalho ou de 6 em 6 
meses. Para isso é necessário seguir o seguinte procedimento:

→Remover os parafusos da tampa e retirar a mesma.

→Retirar toda graxa presente no rolamento.

→Limpar bem o mancal e rolamento, tomando sempre cuidado para deixar livre de 
partículas e impurezas.

→Colocar nova graxa no rolamento, a quantidade de graxa no espaço livre deve ser um 
pouco menor que um terço desse espaço.

→Se for necessário, substituir os anéis de feltro.

→Utilizar graxa Bardahl Mo-2 ou Valilub, ambas com sabão de lítio.

10.3 ROLAMENTOS

•Verificar a temperatura do mancal,  colocando a mão no alojamento do rolamento. Se a 
temperatura parecer além da normal, ou com variações bruscas, é uma indicação de que 
algo está errado. Neste caso, desmontar e verificar  o rolamento e seus componentes.
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MANUTENÇÃO

10.4 EIXO EXÊNTRICO

DET. DO PINO ELASTICO NO EXCÊNTRICO

A

A

15

0906
0813

07

14

11

05 04

12 03 01

02 10

1.278

1.450

1.782

2.000

174

2
1
0

74

8

0201

DIMENSÕESDESCRIÇÃOQUANT.Nº DA PEÇAPOS.

260X139X72MANCAL DA ESTRUTURA

02 02

15.004.011

15.004.012 TAMPA DO MANCAL     Ø135X29,2

15.004.013 BIELA DIREITA DO EXCENTRICO

15.004.014 BIELA ESQ. DO EXCENTRICO

15.004.015 TAMPA DA BIELA DO EXCENTRICO

15.004.005 EXCÊNTRICO

15.060.299 EIXO

03

04

05

06

07

08

09

10

73X151,5X253

Ø151X22

Ø85X68,1

Ø2.1/2"X2000

Ø5/16"X3/4"

Ø5/16"X3/4"
11 106.056 PARAFUSO CAB. CONICA

PARAFUSO SEXTAVADO104.035

ROLAMENTO 1215  

ROLAMENTO 1211 K101.039

101.070

02

04

12

06

02

02

04

04

01

12 119.035 06 GRAXEIRA Ø1/4"
13 101.718 02 BUCHA H 311

10 mmPINO ELASTICO 04107.25115
Ø95X22PORCA DA POLIA EXÊNTRICA.0415.004.00814

73X151,5X253
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