
• Capota resistente às intempéries

• Redutor de engrenagem montado no eixo com batente

• Reservatório de fácil limpeza

• Opção de contatos em aço inoxidável

• Opção de plataformas de descanso e manuseio

• Opções de válvula de troca manual e pneumática

CANADÁ

CORREO ELECTRÓNICO 

LIGAÇÃO GRATUITA NOS EUA 

E-MAIL:

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.



Escadas, gaiolas, plataformas de 
descanso e manuseio, cumprindo 
as normas OSHA, são todos itens 
opcionais que podem ser incluídos 
no seu projeto específico.

O reservatório é afunilado numa 
montagem de gaveta que, quando 
aberta, esvazia o reservatório 
completamente. A folga entre o 
reservatório e o chão possibilita 
uma limpeza mais rápida e eficaz, 
permitindo a higienização correta.

Os produtos podem ser descar-
regados de qualquer lado por 
uma válvula manual ou 
pneumática.

Caso seja necessário alimentar 
ao mesmo tempo recipientes ou 
máquinas separadas, os produ-
tos podem ser descarregados 
simultaneamente dos dois lados 
do elevador.

A estrutura pode ser enviada des-
montada, reduzindo assim os 
custos de envio.

A direção de descarga pode ser 
alterada facilmente, sem que-
brar a montagem da cadeia, 
com a simples remoção dos 
parafusos do bico e da placa de 
proteção.

O Easy Dump Série ''D'' é o elevador ideal 
para levantar dois produtos diferentes em 
espaços estreitos. Essa configuração possi-
bilita elevar dois tipos de produtos sem 
contaminação. Os dois alimentadores, as fil-
eiras de caçambas e os bicos de descarga 
separados permitem que "D" opere como 
dois elevadores em um só.

O Easy Dump Série ''U'' foi projetado pen-
sando nas limitações de altura e do bico. A 
possibilidade de alimentar e descarregar o 
produto do mesmo lado permite configu-
rações de alimentação pelo bico pratica-
mente impossíveis nos elevadores tradicio-
nais.

Os princípios de operação de um LMC Easy Dump Elevator são muito 
simples, diretos e eficientes. O produto é transportado por um sistema de 
esguicho para as caçambas. As caçambas são levantadas até que sejam 
puxadas pelo primeiro conjunto de engrenagens conforme a ilustração. 
Em seguida, as caçambas são levemente inclinadas, e o produto sai pelo 
funil de descarga. Deste funil, o produto passa por um bico particular 
para chegar ao destino determinado. As caçambas continuam neste ciclo, 
ofoferecendo um fluxo contínuo e suave sem danificar o produto.
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