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DOSADOR AUTOMÁTICO PARA MICRO INGREDIENTES 

Equipamento para armazena-
gem, dosagem e pesagem de 
Micro Ingredientes.  
Os silos individuais possuem 
tampas superiores para descar-
regamento de sacos de 25 kg e 
sistema de desem- 
poeiramento central com filtro 
automático. 
A dosagem é automática, con-
forme receita armazenada no 
PLC do painel de comando. 
Sob os silos, os dosadores de 
rosca sem fim possuem ainda 
um homogeinizador e auxiliar 
de descarga para garantir a 
precisão de dosagem. 

Aplicação 
Armazenagem e Dosagem Gravimétrica automática de Micro Ingredientes, conforme receitas pré cadas-
tradas. O produto dosado pode ser descarregado em sacos ou recipientes e identificados com código de 
barras lote a lote utilizando o Dosador como uma central de dosagem para diferentes produtos. Os in-
gredientes dosados, se não forem contaminantes entre sí, podem ainda ser transferidos por transporte 
pneumático até os pontos de consumo tanto em fase diluída ou em fase densa. 
 

Construção 
O Dosador pode ter de 4 a 12 silos de 200 L cada com visor frontal de Plexiglass para visualização da 
quantidade de material. 
Possui plataforma lateral para acesso ao topo e carregamento dos Ingredientes, com escada de acesso e 
guarda corpo removível para recebimento de pallets com sacos. 
Balança móvel motorizada, acionada por motorredutor com capacidade para 30 kg e precisão de +/- 30 g 
e produção de até 80 pesagens por hora dependendo da formulação. 
 

Vantagens 
 Garantia da Qualidade do Processo 
 Rastreabilidade Lote a Lote 
 Redução das perdas por erro de dosagem 
 Redução da Mão de Obra 
 Registro de todos os Lotes Dosados 
 Segurança dos Produtos Armazenados 
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