Peneiras LinaClass® –
Elas produzem. E produzem. E ...

Schenck Process – Especialistas em equipamentos vibratórios.

Peneiras LinaClass®

Duráveis, robustas e extremamente confiáveis, mesmo nas condições mais severas.

Schenck Process é sinônimo de dinamismo no
desenvolvimento e fabricação de equipamentos vibratórios.
Cerca de 90 anos de experiência, elevada qualidade,
tecnologia destacada e amplos serviços de suporte ao cliente
fazem da Schenck Process uma pioneira no setor de
equipamentos vibratórios.
Classificação precisa para diferentes materiais
Você precisa de confiabilidade na classificação de grandes
volumes de minério, coque, metais básicos ou rochas? Então
você precisa de soluções que possam ser especialmente
adaptadas para atingir os mais altos níveis de qualidade
necessários.

Nossas soluções
As peneiras LinaClass® da Schenck Process
atendem a todos estes requisitos perfeitamente.
Elas podem processar grandes quantidades de
materiais e classificá-los com um alto nível de
precisão. Acionadas por robustos excitadores de
força direcional (DF), adaptam-se perfeitamente
às mais diversas necessidades.
Benefícios
Facilidade de manutenção, longa vida útil,
máxima disponibilidade, nível de qualidade
confiável e consistente.

Peneiras vibratórias lineares LinaClass®

A versão clássica para classificação de todos os sólidos a granel que sejam adequados
ao peneiramento. Permite a utilização de qualquer tipo de tela.

LinaClass® SLG
Peneira vibratória linear de deck simples

LinaClass® SLX
Peneira vibratória linear de deck simples

LinaClass® SLK
Peneira vibratória linear de deck duplo

Peneiras tipo banana LinaClass®

Esta máquina recebe este nome devido ao arranjo das telas, semelhante a uma banana, o
que permite o peneiramento de grandes quantidades de materiais com alto conteúdo de
partículas finas. Apresenta a vantagem de processar uma quantidade muito maior de
material, com a mesma área útil de tela de uma peneira vibratória convencional.

LinaClass® SLU
Peneira tipo banana de deck simples e excitadores inferiores

LinaClass® SLO
Peneira tipo banana de deck simples

Peneiras vibratórias desaguadoras LinaClass®

Variação das peneiras vibratórias lineares de deck simples ou duplo, destinada à
lavagem, drenagem, limpeza, classificação preliminar, peneiramento a úmido ou
eliminação de detritos.

LinaClass® SDW
Peneira vibratória desaguadora de deck simples

LinaClass® SLC
Peneira vibratória desaguadora de deck duplo

LinaClass® SLD
Peneira tipo banana de deck simples

Construção com rebites HuckBolt®
Com mais de 1000 rebites HuckBolt® e nenhuma solda, as chapas laterais
são livres de tensões residuais de soldagem e de descontinuidades de
material que comprometem a resistência à fadiga do equipamento. Esta
importante característica contribui para a vida útil excepcionalmente longa,
típica dos equipamentos Schenck Process.

Operação econômica e suave
Os excitadores de força direcional da Schenck Process são o
acionamento ideal para peneiras vibratórias de movimento linear.
A lubrificação com óleo, os mancais de rolamento otimizados e o
sincronismo por engrenagens asseguram uma operação suave e
uma longa vida útil do excitador, resultando em excelente economia.

Caixa de alimentação integrada
Os equipamentos Schenck Process possuem caixa de
alimentação integrada, eliminando o custo adicional de
uma unidade separada e com alto índice de desgaste.

Desempenho testado e analisado na fábrica da Schenck Process
Longa vida útil e desempenho assegurados. Todas as peneiras são testadas e reguladas
com precisão em nossas fábricas, por meio da tecnologia de análise de vibrações da
Schenck Process e de procedimentos de ensaios exclusivos, para confirmar que sua
construção e seu desempenho estão de acordo com as especificações.
A melhor tecnologia de isolamento de vibrações
Uma estrutura de isolamento por contrapeso assegura o máximo isolamento contra vibrações da peneira.
Isto torna a estrutura da planta um ambiente mais amigável para as pessoas, além de reduzir as cargas
dinâmicas geradas pela peneira, resultando em menor necessidade de material na estrutura de suporte,
menor custo e menor geração de gases causadores do efeito estufa para a construção da planta.

Durável
Os eixos entre os excitadores
requerem manutenção mínima,
resultando em maior produção e
intervalos menores de parada.

Desenvolvido para uma ótima produtividade
Os sistemas de acionamento Schenck Process são projetados de
tal modo que é possível regular a velocidade operacional do
equipamento para obter um ótimo desempenho.

Longarinas reforçadas
Os equipamentos Schenck Process são
projetados para aplicações heavy duty,
com longarinas reforçadas. Isto significa
uma vida operacional mais longa, menos
manutenção e menor custo de produção
por tonelada.

Telas para peneiramento
Visando adaptar, com perfeição, os equipamentos
de peneiramento às necessidades específicas de
cada cliente, o Grupo Schenck Process incorporou
a Screenex Pty Ltd na Austrália em Setembro de
2008 com tecnologia de ponta para telas de
poliuretano e borracha injetadas (nosso centro de
competência mundial) e a Pentec Soluções em
Mineração em julho de 2011, hoje nominada
Schenck Process (centro de competência regional
das Américas) tornando-se um dos principais
fornecedores de telas em poliuretano (fundida e
injetada) e borracha na região.

Aumento da produção com máquinas maiores, não com mais máquinas
O uso de máquinas maiores, mas em menor quantidade, reduz o custo de investimento da planta, reduz as emissões de
gases causadores do efeito estufa e reduz o tempo de construção, resultando em menor consumo de energia, menor
necessidade de manutenção e uma menor quantidade de peças de desgaste. Equipamentos com largura de 3 m, 3,6 m 4,3
m e até mesmo 5 m constituem a base da linha Schenck Process de peneiras vibratórias de grande porte que podem ser
fornecidos com alimentadores vibratórios, visando otimizar a remoção de material dos silos e sua alimentação na peneira.
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A Schenck Process desenvolve, fabrica e comercializa uma gama completa de soluções, produtos e sistemas turnkey,
baseando-se na combinação de experiências em engenharia de processos, componentes confiáveis e tecnologia de
campo comprovada.
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A Schenck Process é líder mundial em soluções com tecnologia para processos de pesagem, dosagem, peneiramento
e automação industrial.

