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AGITADORES     

QUADRADOS   

PENEIRAS

GRANULOMÉTRICAS

ROSETAS E CABOS DRESSADORES

PENEIRAS 

3”,5”,8”

COM TIMER 

60 MINUTOS

SEM TIMER



1 Tampa          

1 Travessa

1  Fundo

2 Hastes 

Seu   agitador  contém:

Bica 

(OPCIONAL) 

MONTAGEM
Parafusa-se as Hastes na base do agitador   
.
As peneiras devem ser encaixadas uma sobre a outra. Em primeiro 
lugar coloca-se o  Fundo no aparelho ou quando necessário a bica 

Depois  a peneira  de menor malha até a de maior malha.
pôr fim a Tampa

Em seguida  encaixa-se   a  Travessa ,e efetua o travamento com as 
travas  rosqueadas   para evitar o deslocamentos das peneiras 
encaixadas.

REGULAGEM
ADEQUAR O TEMPO DE NECESSÁRIO PARA O PENEIRAMENTO
EXCLUSIVO DO CLIENTE  UTILIZANDO O TEMPORIZADOR
( TEMPO MÍNIMO DO TEMPORIZADOR 1 MINUTO E 20 SEGUNDOS )

2 7



AGITADOR DE PENEIRAS PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Finalidade 
Aparelho destinado a efetuar ensaios de separação de 
materiais sucessíveis a serem classificados  pelo tamanho de 
seus grãos.
Descrição Geral :

Possui um temporizador  com desligamento automático de 
0 à 60 minutos

O agitador permite  o uso de até  6 peneiras de :
50 X 50 X 10 (altura)

Quando necessário cliente
poderá solicitar a bica

(Péça  opcional)

Para ligar o aparelho apertar tecla 
(TECLA VERDE)  

Quando da necessidade de desligamento 
apertar tecla  (TECLA VERMELHA)

O aparelho é fornecido com cabo de 

alimentação sem tomada e com os fios 

devidamente expostos.

Recomenda-se que se destine uma linha 

trifásica 220 V exclusiva para o aparelho.

Esta linha deve conter dijuntores com 

capacidade máxima (10 A ) cada e relê 

térmico para desarme automático em 

caso de falta de energia e ou sobrecarga 

da máquina.

Obs : Caso se opte por utilização de 

tomada,verificar se a linha elétrica dessa 

tomada segue as especificações acima
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