
OptimaBlendTM 

Misturador de Zona Fluidizada Eirich
 ■ Com 1 ou 2 eixos
 ■ Maior homogeneidade em até 30s
 ■ Mistura de partículas de diversos 
tamanhos, densidades e formas

OptimaBlendTM 

(1 eixo)

OptimaIIBlendTM

(2 eixos)
Principais Indústrias: Alimentícia, Farmacêutica, 
Química, Agronegócio, Construção Civil e muitas outras.

TECNOLOGIA DE MISTURA



Tecnologia de Mistura - OptimaBlendTM Eirich
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Ilustração mostra as pás do 
OptimaBlendTM Eirich.

Misturas prontas em menos de 60 segundos!

DESIGN DE ALTA EFICIÊNCIA
 ■ Descarga completa: rápida saída dos ingredientes 

misturados, com separação mínima de elementos 
de fácil segregação.

 ■ Baixo consumo de energia por tonelada produzida
 ■ Misturas altamente homogêneas, independente do 

tamanho da partícula, forma ou densidade. 

ALTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
 ■ Até 10 vezes maior comparado ao misturador tipo 

Ribbon Blender!
TECNOLOGIA E BENEFÍCIOS

 ■ Tecnologia inovadora ideal para sistemas manuais 
e automatizados. 

 ■ Melhor qualidade da mistura no menor tempo de 
batelada do mercado.

DESIGN QUE EVITA CISALHAMENTO
 ■ Extremamente suave no processamento de 

ingredientes frágeis.
 ■ Não aquece a mistura, nem cisalha o material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 ■ Projeto simples e robusto.
 ■ O eixo do agitador é construído em aço inox maciço 

e as pás soldadas ao eixo de forma contínua.
 ■ Capacidade útil disponível: de 140 a 8.400 litros. 

OptimaBlendTM

O Misturador de Pás de Zona Fluidizada OptimaBlendTM é a mais 
avançada tecnologia de mistura Eirich. Inovador e com baixo custo 
de operação, oferece a melhor combinação entre tempo de batelada 
e eficiência, aliada ao reduzido consumo de energia.

Seu sistema de agitação elimina a segregação causada pela força 
da gravidade, sendo extremamente suave no processamento de 
ingredientes frágeis e de diferentes densidades, tamanhos e formas. 
A fluidização é alcançada por meio da combinação entre o rotor de 
alta velocidade e pela movimentação de material produzida pelas 
pás. 

 ■ Misturas homogêneas em menos de 60 segundos, para a 
maioria dos produtos em pó.

 ■ Mistura de sólidos sem quebras.
 ■ Baixo coeficiente de variação (CV <5%), mesmo ao agregar 

microingredientes.
 ■ Não cisalha e nem aquece o material.

OptimaIIBlendTM

A versão do Misturador de Pás de Zona Fluidizada com 2 eixos é 
ideal para fábricas com espaço reduzido pois permite o aumento 
da produtividade mesmo nestas circunstâncias. O OptimaIIBlendTM 
combina baixo consumo de energia e melhor dispersão de 
ingredientes, promovendo misturas extremamente rápidas e 
homogêneas, independente do tamanho das partículas.



Excelência de resultados nas mais diversas aplicações: 
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Malha vibratória 
pneumática

Descarregadores de sacos (Bag Dump)

Intensificadores (Choppers)

Soluções flexíveis
Plantas completas e equipamentos com projetos flexíveis para soluções de misturas verdadeiramente personalizadas para um 
grande número de aplicações que acompanham as tendências e exigências do mercado.

Diversas possibilidades de configurações do OptimaBlendTM Eirich:

 ■ Alimentação manual ou automática, com a quantidade 
demandada de bocais.

 ■ Bag Dump Workstations - descarregadores de sacos.
 ■ Desgrumadores de produtos.
 ■ Diversas opções de chopper (ferramenta intensificadora de 

mistura).

 ■ High Speed Finishers - finalizadores de alta velocidade.
 ■ Malha vibratória pneumática.
 ■ Moegas, balanças, transportadores, etc.
 ■ Opções variadas de válvulas de descarga.
 ■ Tampas com abertura pneumáticas.
 ■ Selos MECO.

 ■ Aromas e corantes em pó
 ■ Blend de grãos de café
 ■ Misturas a base de leite em pó
 ■ Suplementos alimentares
 ■ Cereais e granolas
 ■ Vegetais congelados 
 ■ Farináceos (blend, farinhas enriquecidas)
 ■ Misturas para panificação com baixa adição de 

gorduras sólidas (entre 5 e 6%)
 ■ Bebidas em pó e gelatinas à base de adoçantes ou 

açúcar refinado

Desgrumadores de produtos
Diversas configurações de tampas

 ■ Argamassa
 ■ Rejuntes

Alimentício

Agronegócios

Materiais de construção

Químicos

Farmacêuticos e Nutracêuticos
 ■ Suplementos vitamínicos
 ■ Antiácidos
 ■ Ervas medicinais
 ■ Vitaminas
 ■ Material dentário

 ■ Pigmentos
 ■ Tintas especiais e em pó
 ■ Pós metálicos
 ■ Detergentes

 ■ Rações
 ■ PetFood
 ■ Defensivos agrícolas
 ■ Mistura e coating de nutrientes 

em fertilizantes NPK



Eirich Industrial Ltda. 
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 ■ Pioneira mundial e especialista em mistura e processamento 
de materiais sólidos, em pó e pastosos. 

 ■ A mais completa e robusta linha de misturadores do mercado.
 ■ Projetos flexíveis e soluções customizadas para inúmeras 

aplicações, acessíveis a todo tamanho de negócio. 

Linha completa de equipamentos e instalações para mistura, 
secagem e reação, que inclui, além do OptimaBlendTM Eirich: 

 ■ Ribbon Blenders - Misturadores Horizontais de Fitas
 ■ Plow Blenders - Misturadores Intensivos de Arado
 ■ Paddle Blenders - Misturadores de Pás
 ■ Paddle Ribbon Blenders - Misturadores de Pás e Fitas

              Fábrica no Brasil desde 1973:

 ■ 100% fabricados no Brasil: equipamentos, instalações completas e peças de reposição.
 ■ Adequados às Normas Regulamentadoras Nacionais, como a NR-12, e credenciados para financiamento junto ao BNDES/FINAME.
 ■ Engenharia de planta, assistência técnica e centro de testes.

Centro de Testes Eirich

Como saber qual misturador é mais eficiente para os seus ingredientes? Qual configuração vai 
otimizar seu processo? 

No centro de testes Eirich sua empresa encontra: 

 ■ Estrutura completa com equipamentos industriais.
 ■ Desenvolvimento de soluções em processamento customizadas para cada aplicação e produto, 

garantindo a todos os casos a mais adequada tecnologia Eirich.

Consulte-nos também sobre a disponibilidade de locação dos equipamentos para a realização dos 
testes em sua fábrica.

EIR IC H

EIRICH

GARANTIA DE 
PERFORMANCE

NBR ISO 9001:2008 

Eirich Industrial Ltda. conta com a Certificação do Sistema de Gestão de acordo com a norma ISO 9001:2008.

Outros equipamentos Eirich

(1 eixo)
Capacidade

Útil (L) A B C (2 eixos) A B C

FBP-5 140 533 915 711 FMZ-0.7 20 470 - 483
FPB-10 280 660 1.219 838 FMZ-2 60 686 1.168 810
FPB-20 560 812 1.372 990 FMZ-4 120 838 1.346 813
FPB-30 840 940 1.676 1.118 FMZ-7 200 1.003 1.524 953
FPB-40 1.120 1.067 1.829 1.245 FMZ-12 350 1.257 1.651 1.105
FPB-50 1.400 1.143 1.891 1.321 FMZ-18 500 1.346 1.930 1.181
FPB-75 2.100 1.270 2.286 1.448 FMZ-26 750 1.549 2.261 1.486
FPB-100 2.800 1.372 2.438 1.549 FMZ-35 1.000 1.702 2.286 1.562
FPB-125 3.500 1.524 2.743 1.702 FMZ-53 1.500 1.956 2.616 1.727
FPB-150 4.200 1.676 2.743 1.854 FMZ-70 2.000 2.184 2.845 2.045
FPB-175 4.900 1.676 3.048 1.854 FMZ-88 2.500 2.324 3.023 2.096
FPB-200 5.600 1.829 3.048 2.007 FMZ-125 3.600 2.705 - 2.400
FPB-250 7.000 1.829 3.553 2.007 FMZ-175 5.000 2.997 - 2.502
FPB-300 8.400 2.032 3.658 2.210

Dimensões (mm) OptimaIIBlend Capacidade
Útil (L)

Dimensões (mm)
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