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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
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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
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5.1 MPLSX-80   LIMPEZA MLSX-60 5.2.1 Exaustão de Ar

Desenvolvida para  trabalhar na  limpeza de
produtos como soja, trigo, milho, arroz, feijão,
cevada, aveia e outros, o equipamento
realiza as separações em seu interior
por peso e tamanho através de duas
etapas de limpeza, exaustão e peneiramento.

5.2 MÉTODOS DE LIMPEZA

A separação por peso é executada
a t r a v é s  d e  u m a  c o r r e n t e  d e  a r
de intensidade regulável, gerada por  um
exaus to r  que  a tua  na  en t rada  e
na saída do produto na máquina,
recolhendo as impurezas mais leves
(cascas, palhas, aristas e poeiras)
conduz indo -as  pa ra  uma  câmara
gravi tac ional  in terna,  onde ocorre
uma primeira decantação, seguindo pela
tubulação de ar para o ciclone externo 
ou para bica de resíduo lateral. (palha)

No ciclone o resíduo é armazenado em
um saco de lona crua, enquanto o resíduo
separado nas bicas laterais podem ser 
ensacados manualmente ou mecanizados
através de transportadores e direcionados
para o local de ensaque apropriado.

A separação por  tamanho é fe i ta
por um jogo de 16 peneiras, sendo 08 em
cada deck (superior e inferior), que ficam
localizados na caixa de peneiras, local 
onde as impurezas tanto maiores quanto
menores do produto são separadas  e
encaminhadas às bicas de descarte lateral.

O equipamento conta com peneiras 
faci lmente removíveis por s istema
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
indese jáve is  da massa de grãos, 
pa ra  cada  cu l tu ra  u t i l i za -se  uma 
perfuração adequada, em dúvida consulte 
a tabela local izada na página 14.

Reduz o percentual de impurezas na massa
de sementes, classifica a semente por forma,
tamanho e largura, proporciona uma melhor
qualidade final ao produto classificado.

A máquina de pré-limpeza e limpeza
MPLSX-80/MLSX-60 é um equipamento
indispensável para que todo produto
proveniente do campo alcance um grau
de pureza adequado para seu destino
final, seja ele grão comercial ou semente.

Uma boa eficácia na limpeza decorre
de em equipamento corretamente regulado,
verifique se a furação das peneiras
estão corretas, elas devem ser adequadas
ao produto e à finalidade desejada.

A redução do teor de impurezas gera vários
benefícios aos demais processos, veja:

PROCESSO DE SECAGEM

Aumenta o rendimento de secagem
pela diminuição no volume de material e 
redução do grau de umidade média do lote.

Restringe o indício de incêndio devido a
retirada de materiais potencialmente
incineradores na massa de grãos.

PROCESSO DE ARMAZENAGEM

Aumenta a capacidade de armazenagem
pela eliminação de produtos indesejados
e diminui o nível de poeira no ambiente.

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

5.2.2 Peneiramento

PERSPECTIVA FRONTAL *DESENHO SEM ESCALA
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VISUALIZAÇÃO GERAL

FLUXO DO PRODUTO *DESENHO SEM ESCALAPERSPECTIVA TRASEIRA *DESENHO SEM ESCALA

VISUALIZAÇÃO GERAL

Bica de Resíduo (C)
Resíduo Leve (Cascas, Palhas e Aristas)

Bica de Resíduo (B)

Resíduo Pesado (Terra, Areia)

Bica de Resíduo (A)

(15.080.325)

(15.080.318)

(15.080.302)

Bica de saída

Produto
Classificado

(15.080.348)

Bica de entrada

Entrada de produto

(15.080.332)

Exaustor

Resíduo Leve
(Poeira, Folhas)

(15.080.560)

Resíduo Médio (Grãos Quebrados)
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VISTA LATERAL *DESENHO SEM ESCALAVISTA SUPERIOR *DESENHO SEM ESCALA
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8.6 CAPACIDADES

80 TONELAS HORA.*

*As capacidade de pré-limpeza e limpeza
são medidas na entrada da máquina
e baseadas em produto com peso
específico de 0,75 t/m  (soja, milho, trigo)
com umidade de até 15 e 18% e teor de
impurezas de até 8 e 4% respectivamente.

CAPACIDADE COMO PRÉ-LIMPEZA(MPLSX-80)

CAPACIDADE COMO LIMPEZA (MLSX-60)

Após as operações realizadas, os índices
d e  i m p u r e z a s  s e r ã o  r e d u z i d o s
aproximadamente de 8% para 4%
na pré-limpeza e de 4% para 1 % na
função de limpeza, para produtos
como o arroz, por exemplo, devido às
características de forma, peso específico
e dificuldades de deslizamento, as
capacidades podem ser reduzidas em
até 50%, o equipamento permite, se for
do interesse, a remoção do meio-grão, de
soja e feijão, por exemplo, porém com
redução de sua capacidade total.

7,5 C.V.

0,5 C.V.

POTÊNCIA DO ACIONAMENTO (CAIXA DE PENEIRAS)

POTÊNCIA DO ACIONAMENTO (ROTATIVA)

60 TONELADAS HORA*

28 m 2

POTÊNCIA DO ACIONAMENTO (EXAUSTOR)

7,5 C.V.

4900 Kg.
PESO DO EQUIPAMENTO MONTADO

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

13.500
VAZÃO m /ar/h (EXAUSTOR)3

3

8.5 ACABAMENTO

As bicas de carga e descarga do produto
têm o diâmetro de 230mm. a bica de carga
tem a função de distr ibuir  o produto
d e  m o d o  u n i f o r m e  n a s  p e n e i r a s ,
enquanto a bica de descarga tem a função
de direcionar a saída do produto limpo.

As bicas de descarga de resíduo são montadas
na lateral direita ou esquerda do equipamento,
de acordo com definição do projeto, elas têm
a função de captar os resíduos separados
nas peneiras e os resíduos leves captados na
câmara de aspiração e encaminha-los para
que se jam ensacados ou expedidos.

8.4 BICAS DE: CARGA I DESCARGA I RESÍDUO

Acabamento em pintura sintética nas cores
vermelha e cinza, paletas padrões de
toda linha de equipamentos da SILOMAX

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)

Vermelha

Cinza
(Esmalte sint. cinza RAL 7038)

Amarela
(Esmalte amarelo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético vermelho RAL 3020)

ÁREA DE PENEIRAS 

Parte da máquina projetada para realizar a captação de resíduos e impurezas leves, função esta
desempenhada pelo exaustor, que proporciona volume de ar suficiente para encaminhar estas
impurezas para o ciclone, que tem a função de filtrar o ar da vindo do equipamento e separar as
impurezas para ensaque, junto estarão inclusos sete metros de tubulação de ar entre
o ciclone e a máquina de limpeza.

8.3 CAIXA DE ASPIRAÇÃO I EXAUSTOR I CICLONE

De construção robusta, a estrutura é projetada
para sustentar todo o peso da máquina
e mantê-la fixa em sua base de apoio.

Caixas (Decks) metálicas onde se encontram
os jogos de peneiras, lugar onde é feita a
separação das impurezas do produto por tamanho.

8.1 ESTRUTURA 8.2 CAIXA DE PENEIRAS

Ciclone ExaustorAspiração
Caixa de

11 12
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Este modelo de equipamento trabalha com dois decks superior e inferior de 8 peneiras cada,
totalizando um jogo de 16 (dezesseis) peneiras. Eles devem ser selecionados de acordo
com o método de trabalho utilizado (Pré-Limpeza ou Limpeza) e com a furação 
adequada ao tipo de produto à ser classificado, os decks vem montados de fabrica com um
jogo de peneiras padrão para soja, ou com medidas de furação e para o produto especificado
pelo cliente na compra do equipamento, veja sua distribuição na caixa de peneiras:

8.7 PENEIRAS DE SEPARAÇÃO

PENEIRAS A

A - 3

B - 3

C - 2

A - 3

B - 3

C - 2

DECK SUPERIOR

DECK INFERIOR

Estas peneiras recebem o produto distribuído uniformemente pela bandeja da própria caixa de peneiras
e desempenha uma função de pré-limpeza, retirando as impurezas graúdas, a perfuração dessas peneiras
são de dimensão maior que o maior tamanho de grão em beneficiamento, permitindo assim fácil passagem
 do produto a peneira «B»

PENEIRAS B
Tem como função principal o trabalho de peneiramento, onde permite a passagem de impurezas e materiais
bem miúdos sem permitir a passagem dos grãos que deslizam sobre ela até chegar a peneira C, dependendo
dos objetivos da limpeza, essa peneira pode ser utilizada com a finalidade de retirar grãos quebrados e meio grão.

PENEIRAS C
Completa o trabalho, eliminando impurezas menores que o grão, as impurezas miúdas, inclusive meio-grão, atravessam
essa peneira e são captados pela bica de descarte, os grãos deslizam sobre a mesma até atingirem a bica de descarga.

8.9 FURAÇÃO DE PENEIRAS  PARA GRÃO INDUSTRIAL

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

11
8

3,5

4 x 22

2,5
SOJA

FUNÇÃO PRODUTO FURAÇÃO (A) FURAÇÃO (B) FURAÇÃO (C)

4 x 22

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

4 x 12
3,5 x 22

15 x 22
1,75 x 22

2,2
ARROZ

1,5 x 22

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

10 x 13
11

4,0
7

3,5
MILHO

4,5

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

9
8

3 x 22
4 x 22

2,0
FEIJÃO

3,5 x 22

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

4 x 22
4 x 10

1,5 x 22
2 x 22

2,5
TRIGO

1,75 x 22

8.8 FURAÇÃO DE PENEIRAS  PARA SEMENTES

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

9
8

4 x 22
4 x 22

3,5 x 22
SOJA

FUNÇÃO PRODUTO FURAÇÃO (A) FURAÇÃO (B) FURAÇÃO (C)

4 x 22

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

4 x 22
3,5 x 22

1,75 x 22
1,75 x 22

1,5 x 22
ARROZ

1,5 x 22

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

10 x 13
11

4,0
7

3,5
MILHO

4,5

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

9
8

3 x 22
4 x 22

2,0
FEIJÃO

3,5 x 22

PRÉ-LIMPEZA

LIMPEZA

4 x 22
4 x 10

1,5 x 22
2 x 22

4,75 x 22
TRIGO

1,75 x 22
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MONTAGEM

9.1 Conjunto de Peças - MPLSX-80

Para viabilizar o seu transporte a máquina MPLSX-80/60 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.

019 MONTAGEMMONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SEGURANÇA NA MONTAGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

17PARAFUSO SX UNC R1 ZB 1/2" X 1 (C/100)

230PARAFUSO SX UNC R1 ZB 1/4"X5/8"(375)(C/500)

34PARAFUSO SX UNC R1 ZB 1/4" X 3/4" (C/500)

26PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8"X1"(118)(C/200)

104.023 29PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 1.1/2" (C/200)

26PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 1.1/4" (C/200)

104.001

104.010

104.017

104.022

104.024
07PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 2" (C/200)

104.028 21PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8"X3/4"(525)(C/200)

28PARAFUSO SX UNC R1 ZB 5/16"X1"(76)(C/200)

65PARAFUSO SX UNC R1 ZB 5/16" X 5/8"

104.026

104.031

104.036
09PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 2.1/2" (C/100)

04PARAFUSO G-5 SX UNC R1 ZB 1/2" X 2"(C/100)

56PARAFUSO G-5 SX UNC R1 ZB 1/2" X 1.1/2"

13PARAFUSO G-5 SX UNC R1 ZB 1/2" X 3"

25PORCA SX UNC ZB 1/2" (124) (C/200)

107.003 230PORCA SX UNC ZB 1/4" (44) (C/1000)

104.054

104.501

104.509

104.514

107.002

117PORCA SX UNC ZB 3/8" (C/500)

80PORCA SX UNC ZB 5/16" (52) (C/500)

06PORCA SX UNC ZB 5/8" (C/200)

73PORCA SX AUTO TRAVANTE (PARLOCK)1/2" (C/200)

107.006

107.007

107.008

107.031
73

264

ARRUELA PRESSÃO MÉDIA ZB 1/2" (C/1000)

34

ARRUELA PRESSÃO MÉDIA ZB 1/4" (C/2000)

66

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

17

ARRUELA PRESSÃO MÉDIA ZB 5/16" (C/1000)

87

ARRUELA LISA ZB 1/2" (138PÇ/KG.)

107.050

107.051

107.054

107.055

107.071

107.075
74

ARRUELA LISA ZB 3/8" (220PÇ/KG.)

06ARRUELA LISA ZB 5/8" (118PÇ/KG.)

02MASSA P/CALAFETAR (CX.C/0,35 KGS)

104.023 01VISOR MENOR 180 X 358

107.076

107.077

115.003

15.003.161
02VISOR MAIOR 205 X 1619

01PUXADOR DE PENEIRA C/1405

01PROTEÇÃO DA CORREIA DIAM. 530

01PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 1.1/2" (C/200)

01CÂMARA DE ASPIRAÇÃO 1246 X 1175 X 1940

02VISOR MPLSX-80

CAIXA DE ASPIRAÇÃO SUPERIOR 1313X1248X1940

01SEPARADOR DE IMPUREZAS MPLSX-80

02SUP. DA COLUNA DE AR 545X412 DIR.ESQ.

01DIVISOR DE FLUXO SUPERIOR 135X394X1940

01CANAL DE FLUXO 120 X 737 X 1940

01DIVISOR DE FLUXO INFERIOR 121X248X1940

01CANAL DE ASPIRAÇÃO INTERMED. 124X751X1940

01CANAL DE ASPIRAÇÃO INF. 304X1429X1940

01BANCA DE ENSAQUE "A"  200 X 385 X 1785

02REGISTRO BANCA DE ENSAQUE 30X220X185

15.080.318

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

15.003.240

15.060.372

15.080.105

15.080.111

15.080.128

15.080.165

15.080.178

15.080.194

15.080.255

15.080.266

15.080.272

15.080.279

15.080.283

15.080.302

15.080.317

15.080.324

15.080.325

15.080.331

15.080.332

15.080.348

15.080.375

15.080.377

15.080.390

15.080.392

15.080.399

15.080.403

15.080.415

15.080.448

15.080.453

15.080.458

15.080.482

15.080.496

15.080.499

15.080.502

15.080.505

15.080.506

15.080.509

15.080.511

15.080.514

15.080.517

15.080.526

15.080.534

15.080.535

15.080.536

15.080.537

15.080.538

15.080.539

15.080.540

15.080.544

15.080.553

15.080.608

15.080.609

15.080.631

15.080.632

15.081.000

30.150.003

30.150.024

01BANCA DE ENSAQUE "B"  200 X 230 X 1361

01REGISTRO BANCA DE ENSAQUE 30X220X225

01BANCA DE ENSAQUE "C"  200 X 334 X 1848

01REGISTRO BANCA DE ENSAQUE 30X220X330

01FUNIL DE ALIMENTAÇÃO 3 VIAS 

01BICA DE DESCARGA CENTRAL 2000X985XØ230

02CORRIMÃO 1043 X 2039

01PISO MAIOR 75 X 1200 X 4112

02CORRIMÃO 1043 X 1180

02MÃO FRANCESA TRASEIRA 90 X 154 X 1704

04MÃO FRANCESA LATERAL 55 X 155 X 1007

01ESCADA 500 X 2020

02ANÉL DIAM. 520

01FUNIL DA CALHA 360 X 370 X 467

01SUP. FUNIL DA CALHA 240X461X532 P/MPLSX-80

01PROTEÇÃO DA CORREIA 100 X 1375

01CALHA DA ECLUSA 410 X 2134

02

01TUBO DE AR MPLSX-80 DIAM. 520 X 1755

03TUBO DE AR MPLSX-80 DIAM. 520 X 2360

07BRAÇADEIRA DIAM. 520 (PAR)

01GRAMPO MAIOR 290 X 252

02GRAMPO MÉDIO 195 X 252

01GRAMPO MENOR 185 X 252

02SUPORTE DA PLATAFORMA MPLSX-80

01TRANSIÇÃO DE SAÍDA 531X636X400XØ520

01ESCADA 300 X 3650

04BICA DE DESCARGA MENOR 120 X 330

02BICA DE DESCARGA MAIOR 150 X 330

01SUPORTE "A" 40 X 110 X 640

01SUPORTE "B" 40 X 110 X 485

01SUPORTE "C" 40 X 110 X 380

01SUPORTE "D" 40 X 110 X 225

01SUPORTE "E" 40 X 110 X 330

04SUPORTE DA PLATAFORMA 50 X 40 X 190

06CHUMBADOR DIAM. 5/8" X 565

02PISO MENOR 75 X 927 X 2740

02CORRIMÃO 1043 X 2724

02ESCADA 500 X 802

01VENTILADOR VRS-560 DIREITO S/TELA NO CONE

01MAQUINA DE PRÉ-LIMPEZA MPLSX-80 

02TAMPA P/AMORT. F.DE LINHA Ø150(164X172)

02BRAÇADEIRA Ø150 ANÉL 

ARRUELA LISA ZB 5/16" (285PÇ/KG.)

CURVA 90

QT. QT.

15 16



MONTAGEM MONTAGEM

A sustentação da máquina de pré-limpeza por padrão é feita por uma base de concreto, com
altura de 800mm. que pode ter sua altura modificada 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

2
4
1
0
m

m
.

3000mm.

8
0
0
m

m
.

(A
ltu

ra
 V

a
ri
á
ve

l)

FERRO TREFILADO     7/8" x 2.97m.

*Medidas externas da base - Desenho sem escala

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

bom acabamento superficial.

PESO MÁXIMO

5900 Kg.

EIXO EXÊNTRICO

380 RPM

19mm.

MÁQUINA VIBRATÓRIA

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO

AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO

9.2 BASE DE APOIO

VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA LATERAL

9.3 ESTRUTURA / CAIXA DE PENEIRAS

A caixa de peneiras já vem pré-montada de fabrica na estrutura do equipamento, juntamente com o seu
eixo exêntrico e  motor, posicione a estrutura acima da base de apoio 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 deve permanecer na posição horizontal em todo momento que
for movimentada,  ATENÇÃO  , a colisão da mesma pode causar sérios danos ao equipamento.

GANCHOS PARA MOVIMENTAÇÃO

CAIXA DE
PENEIRAS

17 18



MONTAGEM MONTAGEM

Após a estrutura devidamente posicionada, faça o chumbamento na base de sustentação. Os chumbadores
porcas e arroelas acompanham o equipamento, existem seis furos na base da estrutura onde devem ser 
fixados os chumbadores, aperte-os bem para travar adequadamente máquina à base e complete o chumbamento.

PARTE FRONTAL

PARTE TRASEIRA

CHUMBADORES

Chumbamento
Completo

(15.080.553)

A caixa de aspiração deve ser içada ao seu encaixe na estrutura pelos seus doze ganchos distribuídos em
sua parte superior,  após posiciona-la basta fixa-la utilizando os dois suportes laterais, com quatro parafusos

9.4 CAIXA DE ASPIRAÇÃO

nos furos da parte superior da estrutura.

PARTE FRONTAL

PARTE TRASEIRA

Os ganchos superiores são projetados para suportar somente o peso da
caixa de aspiração, não utiliza-los para movimentar o equipamento montado

Ganchos

Suporte

Encaixe

Encaixe(15.080.162)

ChumbamentoChumbamento
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MONTAGEM MONTAGEM

O canal de aspiração Superior é fixado na caixa de aspiração, e o canal de aspiração inferior
é fixado na estrutura do equipamento com a auxílio de dois suportes laterais, e no canal superior.

9.5 CANAIS DE ASPIRAÇÃO

Canal de aspiração

Superior

Canal de aspiração

Inferior

Suporte Fixação

(15.080.279)

(15.080.209)

(15.080.283)

O CANAL DE ASPIRAÇÃO INFERIOR possui uma chapa de controle com altura
ajustável por quatro parafusos, ela deve ser regulada após sua montagem 
direcionando-a para cima, para que ela obstrua a passagem, e impeça  o vazamento
do produto, CONFIRA A REGULAGEM COM O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.

Canal de Aspiração Inferior
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As bicas de resíduo ficam posicionadas na lateral do equipamento, elas devem ser montadas na 
esquerda ou direita, de acordo com o layout de equipamentos, o lado oposto deve ser fechado
com chapas metálicas que acompanham os decks. A MPLSX-80 contém três bicas de resíduo,
cada qual com seu suporte para montagem, primeiramente devem ser montadas as transições,
elas tem a função de descarregar o produto que é separado nos decks superior e inferior para as
bicas de resíduo (A) e (B). A bica de resíduo (C) faz a captação do resíduo da calha da eclusa,
que deve ser montada junto ao deck superior para o auxilio de seus suportes de montagem.

9.7 BICAS DE RESÍDUO

9.7.1 Transições

G

P P

P P

G

A bica de ensaque é fixada no canal de aspiração inferior, o modelo ilustrado abaixo é o padrão 
do equipamento, mais de acordo com o projeto pode ser modificada para atender as necessidades,
podendo ser com descarga lateral, esquerda ou direita e também em 45º para frente ou para trás.

9.6 BICA DE ENSAQUE

Bica de Ensaque

(15.080.348)

PTransição pequena
04 unidades.G Transição grande

02 unidades.
(15.080.035) (15.080.034)
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MONTAGEM MONTAGEM

A calha da eclusa                       é fixada com três parafusos no deck superior utilizando os suportes de
fixação e as duas mão francesas de apoio.      

9.7.3 Calha da Eclusa

(15.080.835)
(15.080.482)

Após a fixação da calha é necessário fixar o funil da calha, acessório que à conecta até a bica de ensaque.
O funil é fixado no equipamento através do suporte do funil da calha, que é sustentado na estrutura da máquina.

Suporte do
Funil da Calha
(15.080.453)

Funil da Calha

(15.080.448)

Calha da Eclusa

(15.080.482)

Mão Francesa

(15.080.835)

Os suportes para as bicas são fixados na estrutura do equipamento, devem ser montadas de acordo 
com a ilustração a seguir, os suportes são nomeados como: SUPORTE «A» «B» «C» «D» «E»

9.7.2 Suportes para Bicas

A

B

C D E

SUPORTE A

(15.080.036)

SUPORTE B

(15.080.037)

SUPORTE C

(15.080.038)

SUPORTE D

(15.080.039)

SUPORTE E

(15.080.040)

Localização dos Suportes

Localização da Calha

Funil da Calha
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A bica de resíduo (C)                       é fixada no funil da calha e no suporte E. Para interligação
do resíduo do equipamento é necessário montar as transições de saída da bica C.

9.7.6 Bica de Resíduo (C)

(15.080.325)
(15.080.723)

A bica de resíduo (A)                       é fixada nos suportes A e C. Para interligação do resíduo do
equipamento é necessário montar as transições de saída da bica A.

9.7.4 Bica de Resíduo (A)

(15.080.302)
(15.080.718)

Transição da Bica A

(15.080.718)

Bica de Resíduo (A)

(15.080.302)

A bica de resíduo (B)                       é fixada nos suportes B e D. Para interligação do resíduo do
equipamento é necessário montar as transições de saída da bica B.

9.7.5 Bica de Resíduo (B)

(15.080.318)
(15.080.716)

Transição da Bica B

(15.080.716)

Bica de Resíduo (B)

(15.080.318)

Bica de Resíduo(C)

Transição da Bica C

(15.080.723)

(15.080.325)
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O divisor de fluxo superior                        é fixado na parte traseira da caixa de aspiração, segue ilustração:

9.10 DIVISORES DE FLUXO

(15.080.255)

Divisor de Fluxo
Superior

(15.080.255)

Fixe o divisor de fluxo inferior                       na Estrutura do equipamento, como ilustrado na imagem abaixo:(15.080.272)

Divisor de Fluxo
Inferior

(15.080.272)

A bica de entrada                     deve ser instalada na caixa de aspiração com o auxílio de parafusos.

9.8 BICA DE ENTRADA

(15.080.332)

9.9 EXAUSTOR

O exaustor                     deve ser instalado na caixa de aspiração com o auxílio de sua braçadeira de
Ø600mm.

(15.080.560)

(15.080.586)

Saída

Direcione a saída do exaustor
na direção da localização do

ciclone externo

Bica de Entrada
(15.080.332)

Exaustor

(15.080.560)

Braçadeira Ø600mm.

(15.080.586)

Divisor de Fluxo Inferior
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Encaixe a escada de acesso                        na estrutura do equipamento.

9.12 ESCADA DE ACESSO

(15.080.526)

Escada de Acesso

(15.080.526)

O canal de fluxo                        é fixado no divisor de fluxo inferior com a utilização de pinos,
e travado com engate Rápido                   no divisor de fluxo superior. 

9.11 CANAL DE FLUXO

(15.080.266) (15.080.543)
(111.121)

Canal de Fluxo
(15.080.266)

Engate Rápido

Contrapinos
(107.230)

Pinos

(111.121)

(15.080.543)

Pino (06)

(15.080.543)
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Fixe a mão francesa traseira                     na estrutura do equipamento.

9.13.1 Mão Francesa Traseira (02)

(15.080.616)

9.13.2 Piso Menor (02)

Mão Francesa
Traseira

(15.080.392)

Fixe o piso menor                     na lateral da estrutura do equipamento.(15.080.608)

Piso Menor
(15.080.608)

A plataforma de acesso                     do equipamento vem dividida em partes conforme ilustração:

9.13 PLATAFORMA DE ACESSO

(15.080.616)

1 1
2

2

4

5
53

3

6
6

7

8
8

9 9

9
9

10

Corrimão Menor (15.080.266)Corrimão «A» (15.080.375)

1 Corrimão Menor (15.080.266)2 Corrimão «B» (15.080.390)

1 Corrimão Menor (15.080.266)3 Corrimão «C» (15.080.609)

1 Corrimão Menor (15.080.266)4 Piso Maior (15.080.377)

1 Corrimão Menor (15.080.266)5 Escada Menor (15.080.631)

Corrimão Menor (15.080.266)Suporte da Plataforma(15.080.514)

Corrimão Menor (15.080.266)Mão Francesa Traseira(15.080.392)

Corrimão Menor (15.080.266)Piso Menor (15.080.608)

Corrimão Menor (15.080.266)Mão Francesa Dianteira(15.080.399)

Corrimão Menor (15.080.266)10 Escada Maior (15.080.403)

11 6

7

8

9
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Fixe o suporte da plataforma                     na estrutura do equipamento.

9.13.5 Suporte da Plataforma (02)

(15.080.514)

Fixe o piso maior                     no suporte da plataforma e nas mãos francesas traseiras.

9.13.6 Piso Maior

(15.080.377)

Piso Maior

(15.080.377)

Suporte
da Plataforma
(15.080.541)

Fixe a mão francesa dianteira                     na estrutura do equipamento e no piso menor.

9.13.3 Mão Francesa Dianteira (04)

(15.080.399)

Mão Francesa
Dianteira

(15.080.399)

9.13.4 Escada de Acesso (Maior)

Fixe a escada maior                     no piso menor.(15.080.399)

Escada Maior
(15.080.403)
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7.11.7 Escada Menor (02)

Fixe o corrimão B                     no piso maior.(15.080.390)

9.13.9 Corrimão B (02)

Fixe o corrimão C                     nos pisos menores.(15.080.609)

9.13.10 Corrimão C (2)

(15.080.390)

Corrimão B

(15.080.609)

Corrimão C

7.11.7 Escada Menor (02)

Fixe as escadas menores                     no piso maior.(15.080.631)

Escadas Menores
(15.080.631)

9.13.7 Escada Menor (02)

Escadas Menores
(15.080.631)

Fixe o corrimão A                     no piso maior.(15.080.375)

9.13.8 Corrimão A (2)

Corrimão A
(15.080.375)

37 38



MONTAGEM MONTAGEM

9.15 TRANSIÇÃO DE SAÍDA

Fixe a transição de saída                          ao exaustor do equipamento.(15.080.517)

Transição de Saída
(15.080.517)

7.11.7 Escada Menor (02)9.16 TUBULAÇÃO DE AR

A tubulação de ar entre o equipamento e o ciclone é definida no layout de equipamentos de
acordo com a distância entre ambos, no geral ela é composta por: tubo Maior     

tubo Menor                         curva 90                           e braçadeira Ø520mm.

(15.080.502)

(15.080.499) (15.080.496) (15.080.505)

Tubo Maior
(15.080.502)

Tubo Menor
(15.080.499)

Braçadeira Ø520mm.

(15.080.505)

(15.080.496)

Curva 90

7.11.7 Escada Menor (02)9.14 PLATAFORMA NIVELADA

Em equipamentos  com altura de base elevada, a passarela de acesso deve ser montada Nivelada,
dando acesso a troca de peneiras aos decks inferior e superior exclusivamente pela parte de cima
da passarela.

Base Elevada

Plataforma Nivelada

O modelo de montagem apresentado anteriormente é referente a passarela padrão do equipamento
com alturas de base que variam de 0.80m. à 1.50m. Projetada para dar acesso a troca de peneiras
do deck superior e deixando livre acesso ao deck inferior a nível de piso.
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O ciclone vem em peças separadas e deve ser montado de acordo com sua localização no 
layout de equipamentos, a tubulação do ciclone é enviada na metragem anteriormente calculada.

Siga corretamente as instruções de montagem da chapa interna em
conjunto com a chapa de direcionamento de ar, a funcionalidade
do ciclone e consequentemente da máquina de limpeza são
diretamente afetadas com a montagem incorreta destes itens.

Separe as peças referentes a este conjunto e execute uma limpeza
interna na tubulação de ar antes da montagem, tendo cuidado para
que nada obstrua a passagem de ar pela tubulação.

ATENÇÃO

9.17 CICLONE

104.023
104.028
106.903
107.006
107.075
114.102

15.006.030
15.006.038
15.080.407
15.080.418
15.080.423
15.080.424
15.080.439
15.080.441
15.080.443
15.080.444
15.080.447

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01

60
04

64

20
01

01

01
01

01

03
01

01

04
04

01

01

CONJUNTO DE PEÇAS - CICLONE MPLSX-80

PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 1.1/2" (C/200)

PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 3/4" (525) (C/200)

CHUMBADOR CPL. 3/8" X 3"

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

ARRUELA LISA ZB 3/8" (220 PÇ/KG)

SACO DE LONA CRUA 530 X 900 MM

BOCAL DO ENSAQUE DIAM.500 X 275 X370

BRAÇADEIRA DIAM.277 COM PARAFUSO

BOCAL DE ENTRADA DIAM. 520

CHAPÉU DO CICLONE DIAM. 1260

SUPORTE DO CHAPÉL 1/8" X 45 X 435

CORPO DO CICLONE DIAM. 1260 X 2380

CONE DO CICLONE DIAM. 1260 X 2271

COLUNA CANT. C/ 3546

CHAPA PARA TRAVAMENTO "U" COM 490 

CHAPA INTERNA DIAM. 1306 X 678

CHAPA DE DIRECIONAMENTO DE AR 458 X 630

15.080.501 01TUBO DE SAÍDA DIAM. 635 X 1145

7.11.7 Escada Menor (02)9.17.1 Chapa para Travamento

(15.080.441)

Coluna Cantoneira (04)

Fixe a chapa de travamento                       nas colunas cantoneiras (04)(15.080.443) (15.080.441)

(15.80.443)

Chapa para Travamento (04)
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Fixe o bocal de ensaque                        na chapa de travamento                         

9.17.2 Bocal de Ensaque

(15.006.30)

Bocal do Ensaque

(15.006.30) (15.080.443)

(15.080.443)

Chapa de Travamento

9.17.3 Direcionamento de Ar 

A chapa interna                      e a chapa de direcionamento de ar                       do ciclone
são enviadas separadas do corpo, pois o bocal de entrada deve ser montado de
acordo com a direção de onde está localizada a MPLSX-80.

(15.080.444)

Chapa Interna
(15.080.447)

Chapa de Direcionamento de Ar

(15.080.444) (15.080.447)

9.17.3.1 Chapa Interna

A chapa interna                       deve ser soldada na parte superior da entrada de ar, dar a
volta no ciclone, e finalizar na parte inferior da entrada de ar, de acordo com a direção
definida do bocal de entrada.

(15.080.444)

D
ir
e
ç
ã
o
 0

2
 >

>
>

>

(15.080.444)

Chapa Interna

Direção 01>>>>
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MONTAGEM MONTAGEM

A chapa de direcionamento de ar                 deve ser soldada no final da chapa
interna, sempre ao lado contrário da entrada de ar, impedindo assim, que perca sua vazão.

(15.080.447)

400mm.

6
5
0
m

m
.

A FUNÇÃO DE SOLDAGEM SOMENTE DEVE
S E R  E X E R C I D A  P O R  P R O F I S S I O N A I S
DOTADOS DE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE E COM
CONDIÇÕES DE  SERVIÇO E NÃO SE ESQUEÇA DOS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

(15.080.447)

(15.080.444)

Chapa Interna

Direção 01>>>

Chapa de
Direcionamento

de Ar

9.17.3.2 Chapa de Direcionamento

ATENÇÃO !
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7.11.7 Escada Menor (02)

Fixe o bocal de entrada                              na direção definida anteriormente.

9.17.4 Transição de Entrada

(15.080.407)

Encaixe o tubo de saída                    na parte superior do corpo do ciclone e fixe o chapéu do ciclone
                         na parte superior do tubo de saída com a auxílio dos suportes do chapéu (03) (15.080.423)(15.080.418)

D
ir
e
ç
ã
o
 0

2
 >

>
>

>

Direção 01>>>

(15.080.407)

Bocal
de Entrada

9.17.5 Tubo de Saída I Chapéu

(15.080.501)

(15.080.501)

Tubo de Saída

Corpo do Ciclone

(15.080.418)

Chapéu do Ciclone

(15.080.423)

Suportes do Chapéu

(15.080.501)

Tubo de Saída

(15.080.407)

Bocal de Entrada
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MONTAGEM MONTAGEM

Posicione o cone do ciclone                   e o corpo do ciclone                   nas colunas e parafuse,
utilize a braçadeira com diâmetro de 277mm.                        para fixar o cone no bocal do ensaque.

9.17.6 Cone e Corpo do Ciclone

(15.080.424)

(15.006.038)

(15.080.439)

(15.080.424)Corpo do Ciclone

Cone do Ciclone

(15.006.038)Braçadeira Diâmetro 277mm.

(15.006.030)Bocal de Ensaque

(15.080.439)

(106.903)Utilize os chumbadores               para travar o ciclone ao piso, posicione o saco de lona
crua                no bocal de ensaque.

Chumbador (04)

(114.102)

Saco de Lona Crua

(114.102)

9.17.7 Chumbadores

(106.903)
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0110 REVISÃO REGULAGEM11

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

11.1 REGULAGEM DE FLUXO

A bica de entrada                     do produto permite a regulagem de fluxo através de três registros
localizados na entrada do equipamento. Ajuste a abertura dos registros para que o produto seja
distribuido de modo uniforme, de acordo com a ilustração abaixo. Verifique pelas janelas de inspeção

(15.080.332)

Entrada do Produto

Massa de Grãos

Registros

Entrada do Produto

Registros

Entrada do Produto

Massa de Grãos

Registros

Massa de Grãos
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REGULAGEM REGULAGEM

A regulagem de ar é muito importante para que se obtenha eficiência e máxima performance do
equipamento, a MPLSX-80 possui cinco pontos de regulagem, os registros quanto mais aberto
estiverem, menor é a pressão dentro da câmara de aspiração, esta regulagem vai depender do
cereal e do grau de impureza do mesmo, caso ocorra a troca de produto, o ar deve ser novamente regulado.

11.2 REGULAGEM DE AR

1

3

2

5

4

1º PONTO
Este ponto tem a função de regulagem de ar do ciclone

2º PONTO
Registro que atua na carga do produto

3º e 4º PONTO
Registros de ar que atuam na saída, com produto já peneirado.

5º PONTO
Tampa posicionada na parte superior, tem a função de aliviar a pressão da câmara de ar se necesário.

Pontos de Regulagem de Ar

O ciclone deve iniciar o trabalho com uma abertura de 50% e ajustado posteriormente se necessário.

1º PONTO
Regulagem de ar

do ciclone

Para regulagem dos registros de ar solte os parafusos dos mesmos dos dois lados da
máquina, faça a regulagem e depois trave novamente os registros, eles vem de fabrica
totalmente fechados e devem ser  abertos gradativamente até se obter a regulagem necessária.

2º e 3º PONTO 4º PONTO

Fechado

Aberto

Fechado

Aberto

Regulagem de Ar do Ciclone

Registros de Ar
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REGULAGEM REGULAGEM

Todas as peneiras são facilmente removíveis, facilitando assim o uso do equipamento para uma gama variada
de produtos. Ao executar esse procedimento tenha certeza de que o quadro de comando encontra-se bloqueado.

11.3 TROCA DE PENEIRAS

Desaperte todos os parafusos laterais  dos decks superior e inferior (14 parafuso de cada lado), e abra os
engates rápidos, isso irá para soltar o quadro de peneiras para retirada.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Parafusos Engates Rápidos

Abra os engates rápidos do canal de fluxo e deite-o para se ter acesso a tampa traseira do deck
superior.

Desaperte os registros e retire a tampa traseira para obter acesso aos jogos de peneiras do equipamento,
atente para a posição da tampa, não force sua colocação e trave bem os registros após a troca de peneiras.

Tampa Traseira Registros (06)

Faça a troca das peneiras e retorne os quadros em sua posição original, os quadros na extremidade
da  alimentação tem uma área lisa diferentemente dos outros quadros, após a montagem trave os
decks novamente.

Quadros de Peneiras

Quadro de Peneiras com área lisa (01 por deck)

Engate Rápido

Tampa Traseira

Engate Rápido
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REGULAGEM 12 MANUTENÇÃO

DIMENSÕESMATERIALDESCRIÇÃOQUANT.Nº DA PEÇAPOS.

O sistema de limpeza das peneiras é feita através de esferas de borracha que se movimentam
com a vibração do deck não deixando que o produto enrosque na furação das peneiras, cada
quadro é abastecido com três esferas, que devem ser trocadas quando detectado desgaste.

Para a troca repita o processo de troca de peneiras e faça a manutenção das esferas de borracha.

11.4 TROCA DAS ESFERAS DE BORRACHA

Quadros de Peneiras

Esferas
de Borracha

12.1 EIXO EXÊNTRICO

5

12

10

13 8 6 9 7 4 3 1 2

1114

15

12.2 MANUTENÇÃO PERIÓDICA

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

Verifique periodicamente a tensão da correia do acionamento.

Limpe as pás do exaustor de ar a cada 180 dias.

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

Limpar internamente a tubulação do ciclone cada safra.

Limpar os quadro de peneiras, pode ser utilizado um rodinho, não bater no quadro.

Observar ruídos nos motores elétricos e nos rolamentos do equipamento.

11.5 MOTORES ELÉTRICOS

A MPLSX-80 possui três motores elétricos, para o acionamento da caixa de peneiras (7,5 C.V.)
para o exaustor (7,5 C.V.) e para a eclusa (0,5 C.V.), todos eles possuem 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.

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
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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.
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