
TECNOLOGIA DE MISTURA

Reação

Mistura

Granulação

Coating

Plastificação

Dispersão

Misturador Intensivo EIRICH 
Tipo EL5/10 Profi

Misturador de laboratório Eirich para as mais altas 
exigências em pesquisa, desenvolvimento e produção
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Princípio de mistura Eirich, representado na 
ilustração por um misturador industrial.

Máximo rendimento para uma grande 
variedade de processos em escala 
laboratorial como: mistura, granulação, 
reação, coating, dispersão e outros. 

Com as mesmas características de um misturador 
industrial Linha R Eirich, o Misturador Intensivo de 
Laboratório permite realizar em escala laboratorial 
diversos processos em um único equipamento: 
mistura intensiva, granulação, coating, suspensão, 
dispersão, etc. 

As vantagens

 ■ 100% de circulação de material durante o 
processo de mistura, não ocorrendo o efeito de 
desmistura.

 ■ Ótimos resultados alcançados com apenas um 
tipo de ferramenta de mistura.

 ■ Processa ao mesmo tempo materiais de 
diferentes consistências.

 ■ Alta qualidade em curto tempo de mistura.

Sistema de mistura

A rotação e a inclinação da cuba de mistura (1), 
aliada à ferramenta excêntrica de mistura (2) 
produz resultados precisos em baixíssimo tempo 
de processamento. O raspador de parede fixo 
(3) previne acúmulos de resíduo nas paredes e no 
fundo da cuba e ajuda o movimento do material no 
misturador.

Graças às diferentes geometrias das ferramentas 
de mistura intercambiáveis e ao amplo range de 
velocidade, as configurações do sistema podem 
ser perfeitamente ajustáveis para alcançar as mais 
diferentes necessidades de tarefas e consistências de 
materiais.

Misturador Intensivo de Laboratório Eirich.

Versatilidade

Ideal para laboratórios em Universidades, 
departamentos de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos ou testes para scale-up industriais, o 
Misturador Intensivo de Laboratório Eirich tem como 
principal característica a versatilidade.

Com ferramentas de mistura substituíveis e 
a possibilidade de diversas configurações de 
energia, é possível produzir com alta qualidade 
uma diversidade de materiais.

Aplicações

Cerâmica, construção, química, vidro, agroquímica,  
fundição, metalurgia, tratamento de superfícies e 
muitas outras indústrias.
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Ferramenta tipo Pino Ferramenta tipo Estrela Ferramenta de Microgranulação (Zeta)Maleta

Funções 

Sistema de mistura comprovado 
para uma excelente preparação 
de materiais.

Alimentação

A alimentação é feita pela parte 
superior da cuba de mistura.

Descarga

A cuba de mistura pode ser 
facilmente removida para  a 
descarga do material processado.

Motorização

 ■ Cuba: possui motor de duas 
velocidades.

 ■ Rotor: através de motor com 

transmissão por polia e correia, 
com opcional de acionamento 
por inversor de frequência.

Drive rating

 ■ Cuba: 0.55/0.88 kW.
 ■ Rotor: a potência e a velocidade 
dependem do material que está 
sendo misturado (2,5 a 4,5 kW).

Principais componentes

 ■ Cuba de mistura em aço inox 
possui inclinação ajustável

   (0º, 10º, 20º ou 30º).
 ■ Diversas opções de  ferramentas 
de mistura: estrela, pino ou 
microgranulação (zeta).

Acabamentos especiais

 ■ Misturadores com aquecimento 
para uso em temperatura até    
180°C. 

 ■ Medição e monitoramento 
da temperatura do produto 
misturado durante o processo. 

 ■ Versões livres de contaminação 
por ferro, com revestimento da 
cuba de mistura em plástico  
e ferramenta de mistura em 
carboneto.

Manutenção e limpeza

O rolamento do rotor vem com 
uma carga de graxa permanente.
Todos os outros rolamentos 
estão equipados com mancais 
auto-lubrificantes e isentos de 
manutenção. Todas as peças em 
contato com a mistura são feitas de 
aço especial e são fáceis de limpar.

*depende das especificações do produto processado

Item Tipo Unidade EL5 Profi EL10 Profi

Máquina

Altura (H1/H2) mm 900 / 1200

Largura (L) mm 930 970

Comprimento mm 510 510

Peso kg 180 190

Diâmetro da Cuba mm 235 315

Cuba de mistura Capacidade*
litros 3 - 5 8 - 10

kg 8 - 10 máx. 12

L

H1 H2

Kit ferramenta de mistura modular

Processamento de materiais com infinitas possibilidades.

Dados de performance  Unidade EL5 Profi EL10 Profi

Cuba de mistura Motor (vel. 2 estágios) kW 0,55 - 0,88

Ferramenta de 
mistura

Motor kW até 4,5

Vel. circunferencial m/s 0,5 - 32 0,7 - 40



Misturador Intensivo de 
Laboratório Eirich

TAbELA DE OPCIONAIS
Modelo Standard EL5 Profi projeto em 

conformidade com a NR-12

MR1834BR-3-pt 08/18. © Marketing Eirich Industrial Ltda. Impresso no Brasil. Sujeito a alterações. Imagens ilustrativas, sem escala. Modelos podem variar conforme país.

 ■ Modelo: EL5 Profi
 ■ Capacidade: 5 litros
 ■ Painel de controle básico
 ■ 01 ferramenta de mistura (pino ou estrela - à escolher)

R$ 152.000,00

___________________________________________________________________________________________________________________________

Eirich Industrial Ltda.
Estrada Velha de Itu, 1.500  g  Jardim Alvorada, Jandira - SP  g  CEP: 06612-250
Tel. 55 11 4619-8903  g  vendas@eirich.com.br  g  www.eirich.com.br

 ■ Fabricação, engenharia de aplicações e centro de testes.
 ■ Atendimento em toda América Latina.
 ■ Peças de reposição originais e assistência técnica.
 ■ Atendimento às Normas Técnicas Nacionais e Internacionais.
 ■ Financiamento pelo BNDES/FINAME.
 ■ Certificação do Sistema de Gestão em conformidade com a norma ISO 9001:2015.

eirich.com.br

Modelo EL5 Profi com comando integrado.

Grade de proteção, conforme adequação 
NR-12 e sistema de aquecimento.

Financiamento: Certificada:

Item Valor adicional 
(R$)

EL10 Profi (capacidade de 10 litros) 6.100,00

Agitador tipo estrela ou pinos extra 4.300,00

Sensor de temperatura instalado no raspador 1.800,00

Encamisamento da cuba de mistura 5.500,00

Aquecedor de sopro elétrico 11.600,00

Painel de comando com controle universitário 40.300,00

Ferramenta de micro-granulação * Sob consulta

Kit de ferramenta de mistura modular * Sob consulta

Treinamento básico de operação (6 horas / na Eirich, em Jandira - São Paulo) 1.800,00

Considerações:

Valores para pedidos colocados até dia 31.09.2018
Valores válidos para todo o território brasileiro.Todos os impostos inclusos. 
Frete: Ex-works
Consulte-nos para obter os termos e condições gerais de vendas através do e-mail: vendas@eirich.com.br

Fábrica Eirich no brasil desde 1973


