Alimentadores
Vibratórios
Os Alimentadores Vibratórios Furlan
modelo AVS são projetados e fabrica-dos
de acordo com especificações técnicas que
permitem suportar com segurança as
rígidas condições de trabalho a que são
submetidos.
• Fluxo regulável constante de até 450m3/
hora
• Instalação e operação simples
• Manutenção fácil e econômica
• Resiste às mais pesadas cargas de
impacto, permitindo o abastecimento
direto por caminhões
• Grelhas fundidas em aço manganês de
alta resistência a abrasão, com fácil ajuste
para separação prévia de pedras
• Amplitude de vibração ajustável para um
perfeito fluxo de alimentação dos
britadores
Estas são algumas vantagens apresentadas
pelos alimentadores urlan, garantindo
assim maior economia e confiabilidade na
produção. A Furlan oferece em sua linha
uma série de modelos de alimentadores,
visando atender as necessidades de seus
clientes.

Demais equipamentos, entre em contato conosco (19) 3404-3656 ou 3619

Calhas Vibratórias
As Calhas Vibratórias Furlan foram projetadas e
fabricadas para resistir às mais severas
condições de trabalho. Normalmente estão
colocadas debaixo das pilhas de pedras
(pulmão).

Equipamento compacto e de fácil instalação,
operação, regulagem e manutenção.
Possuem revestimentos internos em chapas de
aço e são acionados por motovibradores
acoplados em suas laterais.

São geralmente aplicadas em estágios
secundári-os de britagem e pilhas de produto
final, permitindo um fluxo constante e
regulável de material até os rebritadores.

A Furlan oferece em sua linha uma série de
modelos de calhas com variação no tamanho e
capacidade, para maior opção de escolha aos
nossos clientes.

Demais equipamentos, entre em contato conosco (19) 3404-3656 ou 3619

Alimentadores e calhas Vibratórias
Sistema de motorização de fácil acesso,
localizado na parte inferior ou lateral de ambas
as máquinas. Fornecidos com inversor de
frequência.

Fabricação
Carcaça fabricada em chapa de aço carbono,
montada sobre molas de aço especial,
dimensionadas para garantir uma excelen-te
performance ao movimento vibratório, isto
apoiado sobre uma base construída em perfis
metálicos. Força motriz ligada ao eixo principal
com transmissão direita por eixo cardan, para
garantir ao motor total isenção de frequências
vibratórias.

Sistema de auto sincronismo
O auto sincronismo é obtido com vibradores
girando em sentidos opostos, aliado a sua
posição de instalação em relação ao corpo do
alimentador.
Possui facilidade de regulagem através de contrapesos tipo
" leque" e a lubrificação é feita através de graxa.

Transformando desafio em soluções
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