
Automatizando Processos 

Indústrias de Alimentos 

Transformadores de PVC 

Indústrias Químicas 

Produtos Minerais 

MISTURADOR DUPLO CONE A CONTAINER 
Misturador para pós tipo 
Duplo Cone, sendo que o 
Cone inferior é removível 
do misturador. 
 
O Acoplamento do contai-
ner ao cone superior do 
misturador é automático 
através de cilindros pneu-
máticos com trava. 
 
Acionamento através de 
motorredutor com controla-
dor de frequência e tempo 
que permite o ajuste tanto 
da rotação como do tempo 
de mistura. 
 
O equipamento pode ter de 
300 L até 2.000 L de volume 
útil. 
 
Todo o material em contato 
com o produto é em aço 

Aplicação 
Mistura e homogeneização de pós onde há muita contaminação devido à variedade de produtos a serem 
misturados e contaminantes entre si. Permite a mistura em várias etapas e utiliza o próprio container 
como Cone de Mistura, além de recipiente para armazenamento do material dosado antes da mistura e 
após a mistura, dando total flexibilidade ao processo de mistura. 
Como o carregamento e descarregamento do container é feito fora do misturador, o ciclo de mistura fica 
reduzido somente ao tempo de acoplamento e desacoplamento do container mais o tempo efetivo de 
mistura. Esta redução do ciclo de mistura permite aumentar a produção do misturador em relação a um 
misturador semelhante. 
 

Construção 
O Cone superior do misturador é solidário ao eixo de rotação. O acionamento é através de motorredutor 
com inversor de frequência. 
Estrutura em aço carbono pintado com epóxi e todas as partes em contato com o produto em aço inox 
304. 
 

Vantagens 
 Flexibilidade total de mistura 
 Container dedicado por tipo de mistura 
 Facilidade de limpeza reduzindo tempo de set up 
 Maior capacidade produtiva comparado com outros misturadores duplo cone 
 Permite melhor controle de qualidade da mistura 
 Ótima relação Custo / Benefício 
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 CM300 CM600 CM1000 CM1500 CM2000 

ØA 795 mm 955 mm 1272 mm 1272 mm 1590 mm 

B 1590 mm 2065 mm 2650 mm 2870 mm 3160 mm 

C 925 mm 1260 mm 1520 mm 1740 mm 1750 mm 

D 1890 mm 2365 mm 2950 mm 3170 mm 3460 mm 

E 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 

F 945 mm 1105 mm 1422 mm 1422 mm 1740 mm 

G 945 mm 1105 mm 1422 mm 1422 mm 1740 mm 

H 1890 mm 2210 mm 2845 mm 2845 mm 3480 mm 


