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CENTRIFUGAS 

 

 

 

DIMENSÕES Ø980 X 940 mm 
PESO 450 kg 
POTÊNCIA 3 kW 
TENSÃO 230/400 V 
ALIMENTAÇÃO continua 
NUMERO DE GIROS 1.480 rpm 
 
DESCRIÇÃO: A unidade FC401 é uma máqui-

na estudada e projetada para recuperar óleo ou 

emulsão impregnada no cavaco, (resíduos das 

usinagens mecânicas). É uma máquina de média 

dimensão, mas de alta prestação, extremamente 

válida para aplicação a bordo máquina ou em 

Sistemas Fama. A máquina é alimentada em 

continuo na parte superior da centrifuga e a saí-

da do cavaco enxuto (contendo úmido < 3%) no 

fundo. Na parte superior, ao lado da boca de 

alimentação, é presente uma porta de inspeção 

para o controle da cesta. Na parte frontal da 

centrifuga ao lado da caixa elétrica, possui um 

tampão com rosca que serve para a lavagem da 

centrifuga, e na parte oposta é localizada a saída 

do óleo recuperado. 
L’UMIDITA’ RESIDUA DEL TRUCIOLO DOPO LA CENTRIFUGAZIONE PUO’ ESSERE CONFERMATA TRAMITE  TEST SU CAMPIONE 
VOSTRO TRUCIOLO 
 
FORNECIMENTO 
- Camisa resistente ao desgaste, facilmente substituível, 

para resistir aos materiais mais duros; 
- Kit antedesgaste das partes em contato com o material 

(adapto para materiais fortemente abrasivos); 

- Tremonha de carga; 
- Caixa de ligação elétrica e cabeamento; 
- Sensor indutivo de desbalanceamento; 
- Sistema de controle de vibrações; 
- Estrutura na medida, em resistente carpintaria, para 

fixar a mesma no piso; 
- Tubo de descarga do óleo/emulsão (1 m); 
- Quadro elétrico de controle com inversor e base 

estrutural dentro das normativas NR10 e NR12. 

 
OPZIONAL 
- Realizada em robusta carpinta-

ria e ancorada em uma resis-
tente plataforma e rígida, para 
durar no decorrer do tempo; 

- Reservatório para coletar 
óleo/emulsão com sensor de 
nível: 

- Bomba de lavagem [0,15 kW]; 
- Bomba de envio [0,4 kW]; 
- Quadro elétrico de controle. 
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CENTRIFUGAS 

CARACTERÍSTICAS DO CAVACO & 

NOTAS TECNICAS 

1. O cavaco deve ser curto, isto é, de 
tamanho não superior de 1 ou 2 cm x 1 
ou 2 cm aproximado; 

2. O cavaco não deve conter peças (fim de 
barra, intestação de barra, etc,…). São 
toleráveis peças na ordem de cm; 

3. A centrifuga deve ser dosada em modo 
contínuo e uniforme para garantir o 
máximo rendimento; 

4. As correias de trasmissão devem ser 
vereficadas a cada 4 meses, e 
eventualmente substituídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO HORARIA 

Q = 0,6mc/h LATÃO AÇO ALUMINIO INOX COBRE FERRO FUNDIDO 

Kg/h  700 750 300 650 600 750 

O  DADO EM kg/h É INDICATIVO, MAS DEPENDE DA DENSIDADE DO CAVACO, DA FORMA E DO TEOR  

DO ÓLEO. 

 

 

 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

POTÊNCIA BOMBA DE LAVAGEM 0,15 kW 

POTÊNCIA BOMBA DE REENVIO* 0,4 kW 

DIMENSÃO DOS FUROS NO TAMBOR 

DE FILTRAGEM 
0.3 mm 

EXEMPLO APLICAÇÃO 

Aproximadamente 400 kg de material a ser 

tratado, com umidade de 10%, É obtido um re-

síduo úmido no cavaco de 3%. Suponhamos que 

são recuperados 28 kg de óleo. 

Hipotetizamos o processamento de 1.600 

kg/dia, é recuperado aproximadamente 112 kg 

de óleo por dia. 

Em um ano de trabalho (250 dias)  recupera-se 

28.000 kg de óleo. 

Então:  

 

28.000 kg/ano X ____ R$/kg  = ____ 

R$/ano 

 

 ECONOMIA  
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