
ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

• Estrutura tubular robusta de aço
• Funil de distribuição do produto
• Bandejas de esferas removíveis em seções de 2’ de comprimento
• Sistema de troca de tela rápida
• Largura das plataformas de 24” a 84”
• Design contrabalanceado
• P• Protetores que atendem às normas OSHA

Sizing Shaker empilhadoSizing Shaker com platafor-
ma de separação

Sizing Shaker com fluxo re-
versível

Sizing Shaker com platafor-
ma paralela

Sizing Shaker com fluxo 
duploSizing Shaker com platafor-

ma única

CANADÁ

EMAIL

LIGAÇÃO GRATUITA NOS EUA 

EMAIL

A LEWIS M. CARTER MANUFACTURING COMPANY É UMA EMPRESA DE 

FAMÍLIA NA QUARTA GERAÇÃO, COM MAIS DE 70 ANOS DE EXPERIÊN-

CIA NA CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA-

MENTO. NÓS NA LMC ESTAMOS ORGULHOSOS DAS NOSSAS HABILI-

DADES, NOSSAS INOVAÇÕES, NOSSOS COLABORADORES E NOSSOS 

CLIENTES. A LMC É UMA EMPRESA MOVIDA PELA QUALIDADE COM 

ÊNFASE NO DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E SATISFAÇÃO DO CLI

ENTE.



É essencial que o produto seja 
distribuído corretamente nas su-
perfícies da triagem. Na maioria 
dos casos, os dejetos são mais 
leves que o produto maior. Estes 
dejetos migram para superfície, 
aumentando a profundidade do 
pproduto, e são levados juntos 
com os produtos aceitos. A dis-
tribuição uniforme, a posição da 
plataforma e a orientação das 
molas ajudam a evitar a trans-
ferência indesejada.

Combinações de telas e a config-
uração da plataforma podem ser 
adaptadas para operações de pe-
neiração e corte na mesma 
máquina. Para facilitar a troca, as 
telas da LMC são fabricadas em 
seções de 2’.

Cada máquina tem como padrão 
no seu design a inclusão da con-
figuração dos bicos que atendem 
às necessidades específicas do 
cliente. O tamanho, a localização 
e orientação dos bicos são algu-
mas das várias modificações que 
a LMC pode incorporar ao design 
para compensar certas limitações 
de separação e espaço.

Construída com uma tubulação 
metálica mecânica, a estrutura é 
robusta e higiênica. As platafor-
mas do agitador também são 
fabricadas com componentes de 
aço. Superfícies de contato de 
aço macio são padrão, e oferece-
mos a opção de aço inoxidável.

A obstrução da tela é evitada 
com esferas de 2”. A LMC experi-
mentou as telas de malha com 
esferas, semelhante às que os 
outros usam. Mas a LMC perce-
beu que a superfície relativa-
mente plana das telas de malha 
com esferas não oferecia a ação 
correta, forte e aleatória às es-
feras de limpeza. Sendo assim, a 
LMC desenvolveu um sistema es-
pecial usando hastes redondos 
para oferecer a ação exigida às 
esferas de limpeza. Todas as 
bandejas de esferas são fabrica-
das em seções de 2’ de compri-
mento e são removíveis para lim-
peza fácil quando a higiene tem 
alta prioridade

Para garantir a distribuição uni-
forme do produto em todas as 
seções de análise, um funil de 
separação de produtos é um 
acessório padrão em todos os 
Sizing Shakers LMC.

• Contatos com o produto de aço inoxidável e unidades   
 inteiras de aço inoxidável
• Conjuntos de correia para galhos e telas poli para re    
 moção de galhos
• Capota, cortinas laterais e de arraste para o controle do  
 pó e contenção do produto
• • Configuração da unidade de dimensionamento empilha  
 da para separações adicionais
• Incorporação de sistemas de aspiração para aplicações   
 de limpeza

PRODUTO PASSANDO

PRODUTOS CAÍDOS

PRODUTOS DA SEGUNDA QUEDA

O agitador LMC Sizing Shaker é usado para 
separar os produtos por tamanhos específi-
cos. É possível realizar separações múltip-
las, dependendo da unidade usada. A LMC 
fabrica uma grande variedade de telas per-
furadas, portanto telas especiais não apre-
sentam um problema. As plataformas são 
configuradas de tal maneira que a ação ex-
cêntrica faz as esferas quicarem aleatoria-
mente sobre a tela, mantendo a tela limpa.

Outra vantagem dos agitadores LMC Sizing 
Shakers é a possibilidade de trocar estas 
seções de triagem com rapidez. Com a 
ampla variedade de configurações de bico é 
até possível aumentar a versatilidade dos 
nossos agitadores. Todos os LMC Sizing 
Shakers são contrabalanceados dinamica-
mente, ou por meio de plataformas opostas mente, ou por meio de plataformas opostas 
ou uma contrabalança ativa. O contrapeso 
permite uma operação mais suave e aumen-
ta a vida útil.

Máquinas especiais são frequentemente 
fabricadas na LMC. Vários produtos reagem 
de forma diferente ao processo de triagem. 
A LMC aproveita da sua ampla experiência 
para combinar o afastamento da plataforma, 
a ação excêntrica e o tamanho e forma das 
perfurações na tela para garantir a melhor 
separação possível. Se o pseparação possível. Se o produto for uma 
novidade, será testado no nosso laboratório 
de Pesquisa e Desenvolvimento para encon-
trar a melhor solução de separação.

Os LMC Sizing Shakers realizam as separações baseadas no 
perfil dos produtos. O movimento para a frente e excêntrico da 
plataforma agita o produto, apresentando-o à tela. O produto 
pequeno demais cai pela perfuração da tela, sendo uniforme-
mente separado, seja para o corte ou a peneiração.
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