
MISTURADORES GRG



Para Grandes Recipientes para Granel (GRGs) em 
plástico.

A exclusiva gama de misturadores GRG da 
Euromixers foi concebida para utilização em 
GRGs de padrão industrial com uma tampa de 
rosca de 150 mm. A hélice dobrável E-400 
passa através de uma abertura de 150 mm 
para voltar a misturar rapidamente o conteúdo, 
após este ter criado sedimentos durante o 
transporte ou armazenamento.

Aplicações
Uma ampla variedade de produtos fornecidos 
em GRGs têm de ser misturados antes da sua 
utilização, para alcançar um desempenho ideal 
e uma qualidade consistente, incluindo:

Indústrias químicas 
Corantes e pigmentos
Pastas
Tintas e vernizes
Alimentos e bebidas
Indústria dos cosméticos
Produtos químicos e �oculantes para 
tratamento de água

"Utilizar o GRG como um 
recipiente de mistura garante 
uma qualidade consistente do 
produto e uma poupança 
signi�cativa nos tempos de 
transferência e de limpeza" 

Marcação        - os misturadores elétricos e 
pneumáticos padrão têm conformidade total 
CE e foram concebidos para uma utilização no 
interior, numa área segura. Estão disponíveis 
misturadores com certi�cação ATEX para 
utilização em áreas fechadas; detalhes sob 
pedido.

Misturadores elétricos - são fornecidos com 
arrancador DOL com proteção de sobrecarga, 
interruptor de bloqueio de segurança, �cha de 
entrada IP44 de 16 Amp e ligados e testados 
na fábrica, prontos a ser utilizados.  

Misturadores pneumáticos - são fornecidos 
com uma válvula de controlo do �uxo 
(velocidade variável) e necessita de uma 
alimentação de ar lubri�cada e limpa.

Montagem do misturador  - os misturadores 
GRG estão equipados com uma ponte em aço 
inoxidável leve que encaixa diretamente no 
GRG, sendo �xa com segurança através de 
grampos de �xação de ação rápida.

Elevação - SÉ fornecida uma correia de 
elevação padrão e um parafuso com olhal para 
elevação utilizando um guincho, estando 
disponível como opção um módulo para 
elevação com empilhador, soldado na ponte do 
misturador. 

 

MISTURADORES GRG

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Opção para empilhadorElevação padrão



ACIONAMENTO DO MISTURADOR

Motores pneumáticos 
necessitam de uma alimentação de ar 
lubri�cada, limpa e seca, com uma válvula de 
controlo do �uxo, para regular a velocidade do 
motor, e de um silenciador de descarga. Os 
grá�cos do consumo de ar estimado e a 
pressão de funcionamento podem ser 
encontrados na Ficha de dados do 
misturador GRG de acionamento 
pneumático.
Estão disponíveis misturadores com 
certi�cação ATEX para áreas perigosas.

Opções de ponte 
do misturador
Estão disponíveis 
pontes do misturador 
que incluem um funil 
para introduzir pós ou 
líquidos no GRG sem 
necessidade de 
retirar o misturador 
ou um ligação de 
entrada BSP de 1” 
para introduzir 
líquidos – ambas as 
opções estão 
também disponíveis 
em conjunto. 

A engrenagem helicoidal em linha é robusta e tem 
um funcionamento silencioso, vem atestada de 
fábrica com lubri�cante sintético de qualidade 
alimentar FDA classe H1 e está totalmente selada.

Motores elétricos 
Motores elétricos padrão de velocidade �xa. 
Modelo ESV opcional com velocidade variável 
eletrónica integral.

Acessórios
Cabos de extensão 
de 415, 240 e 110 v
Cabo de extensão de 
415 v 3 ph com 16 
AMP 
Fichas de 4 ou 5 
pinos

Os misturadores de 
acionamento elétrico 
para utilização numa 
área segura são 
fornecidos com um 
arrancador DOL com 
proteção de 
sobrecarga, 
interruptor de 
segurança, �cha de 
entrada IP44 de 16 
Amp e ligados e 
testados na fábrica, 
prontos a ser utilizados.

Segurança
Um interruptor de segurança, ligado ao circuito 
de controlo do motor de 24 v de baixa tensão, 
impede o funcionamento do misturador 
quando este não estiver montado 
corretamente num GRG.

Tensões padrão e 
frequência
400 v 3 ph 50 hz
240 v 1 ph 50 hz
110 v 1 ph 50 hz 

Motor padrão

Velocidade
variável 
eletrónica
ESV
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Descarga de líquido e de pó

Misturador GRG
de acionamento
pneumático



E-400 Folding Impeller Operating

Hélice dobrável E-400 em funcionamento 

Hélice dobrável E-400 fechada 

Análise da CFD da hélice E-400

Hélice dobrável E-400 com "impulsor"

As exclusivas hélices dobráveis E-400 da 
Euromixers são fabricadas numa grande 
variedade de tamanhos para facilitar uma mistura 
e�caz numa ampla gama de produtos. Podem 
ser utilizadas hélices duplas ou múltiplas para 
materiais viscosos e, para além disso, podem ser 
colocadas hélices com "impulsor" de lâminas 
�xas no fundo do GRG, para misturar a níveis
mais baixos.

Eixos e hélices 
As peças que operam dentro do líquido são 
fabricadas em aço inoxidável 316; em opção, 
estão disponíveis materiais em plástico para 
utilizar em produtos corrosivos.
HBC - Os misturadores GRG de acionamento 
direto a alta velocidade são fornecidos com 
hélices �xas E-300.
LBC – Os misturadores GRG de acionamento 
por engrenagem a baixa velocidade são 
fornecidos com hélices dobráveis E-400.

Hélice E-300

TECNOLOGIA DE MISTURA




Recipientes
Os misturadores/agitadores GRG da 
Euromixers são concebidos para 
utilização com Grandes Recipientes 
para Granel (GRGs) de 1000/800 litros, 
de padrão industrial, com tampas de 
rosca de 150 mm, também 
denominados tanques Tote, sendo 
adequados para a maioria dos 
diferentes tipos de recipientes, 
incluindo Schutz Ecobulk, Sotralentz e 
Van Leer. 

Questões / Encomenda
Indique a função de mistura, juntamente com a gravidade especí�ca e viscosidade, ou uma 
descrição do produto para que os engenheiros de aplicação possam con�rmar ou propor um 
misturador GRG adequado para a sua aplicação.
Indique também se o misturador é utilizado numa área segura ou perigosa/fechada.

Lista de veri�cação / opções
Acionamento elétrico ou pneumático
Parafuso com olhal para elevação ou módulo para empilhador

A seguinte tabela é um guia geral e, 
assim sendo, os nossos engenheiros 
de aplicação estarão disponíveis para 
o ajudar e aconselhar acerca do 
misturador mais adequado para a sua 
aplicação.
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Isabel Palma
JB - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Av. dos Lusíadas, Nr 284-A  - 
Matos – Cheirinhos – Tires

2785-320 - S. Domingos de Rana
Telefone (+351) 21 444 25 51        Email: info@jb-equip.com         Site: www.jb-equip.com

Apesar de serem realizados todos os esforços para garantir que as informações nestas páginas são 
precisas, a Euromixers Limited reserva o direito de alterar especi�cações sem aviso prévio, de acordo 
com a nossa política de desenvolvimento contínuo dos produtos. Direitos de autor Euromixers, novembro 
de 2011  Brochura E-512   

Para assistência local, contacte:

TAMANHO DO MISTURADOR E SELEÇÃO

 Fabricado por Euromixers Limited, Landmark House, Station Road, Cheadle Hulme SK8 7BS United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 486 5099       Fax: +44 (0) 161 486 5031

Email: sales@euromixers.co.uk   Site: www.euromixers.co.uk
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