LARSSON™

Peneira Centrífuga
GL600 | GL850 | GL1050

Alto grau de
extração de amido

Caixas de Transmissão
de Aço Inoxidável

Cuidadosamene Projetadas
para Ótimos Resultados
As peneiras centrífugas LARSSON GL 1050, GL 850, GL 600 são bem
conhecidas e muito apreciadas no mundo inteiro. Já foram instaladas
em mais de 50 países. O primeiro protótipo foi projetado na década
de 1950, os materiais e o design foram continuamente desenvolvidos
acompanhando os avanços tecnológicos.
As peneiras centrífugas da LARSSON tem diversas aplicações como por
exemplo: a extração de fécula de batatas e de mandioca, a desidratação
de fibras e o peneiramento de fibras finas. As peneiras centrífugas da
LARSSON também são frequentemente utilizadas na indústria de suco
de frutas.
As peneiras são muitas vezes adicionadas a um processo já existente,
como por exemplo no processo de extração de amido. A LARSSON
integra as peneiras centrífugas com bombas especialmente projetadas e
equipamentos de controle automático, para garantir excelentes resultados.
As peneiras internas (cone) da LARSSON são projetadas para dois tipos
diferentes de operações de peneiramento; com chapas perfuradas para peneiramento
grosso e com telas metálicas para peneiramento fino.
Também se sobressai a eficiência das peneiras centrifugas da LARSSON!
Devido ao desenvolvimento tecnológico das peneiras e de suas telas, uma linha de
peneiras extratoras Larsson é capaz de operar por uma semana sem paradas para
limpeza e manutenção. Assim sendo aumentando o rendimento da planta e reduzindo
significativamente o desperdício de amido em cada parada.
Além disso, o sistema de retro-lavagem automática e o kit de lavagem de alta pressão
garante períodos operacionais mais longos e estáveis
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Informações Técnicas
A peneiras centrífugas LARSSON são completamente fabricadas em aço inoxidável.
AISI 316 (EN 1.4401) para as partes diretamente em contato com o produto e AISI 340 (EN 1.4301) para
partes que não entram contato.
As chapas perfuradas e as telas metálicas das peneiras são fabricadas em aço inoxidável AISI 316 (EN 1.4401).
O modelo GL600 é acionado por correia, utilizando potência motor de 4kW até 15kW.
O modelo GL850 é acionado por correia, utilizando potência motor de 11kW até 37kW.
O modelo GL1050 é acionado por correia, utilizando potência motor de 37kW até 55kW.
O modelo GL1050 também pode ser executado com acionamento direto em combinação com conversor de
frequência.
Uma das particularidades das peneiras centrifugas da LARSSON é a rigidez e a resistência de suas caixas.
GL1050 com 6mm de espessura, não há outra peneira que possa se comparar no mercado brasileiro. São
essas, entre outras, qualidades das peneiras Larsson que permitem o processamento de até 600 toneladas de
mandioca por dia com apenas três GL1050 peneiras extratoras em série , ou até 800 toneladas por dia com
quatro GL1050 peneiras em série.
Para maiores informações técnicas entre em contato com a LARSSON.
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Sede América Latina: Larsson Brasil
Sede mundial: Larsson Sweden
Rua Algacyr Munhoz Mader, 3474-C; Bairro: CIC ZC 81.350-010; Curitiba
E-mail: brasil@larssonsweden.com
Website: www.larssonbrasil.com
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