
POLIDOR FRICQÁO MICRO ASPERSÁO DE AGUA
MODELO PHC-1

MÁQUINAS CAETANO



POLIDOR FRICCAO MICRO ASPERSAO ÁGUA PHC-4
APLICAQÁO:

O Polidor de fricgao com micro aspersao de água realiza o polimento, degerminagao ou escarificado de vários 
tipos de sementes, entre elas, arroz, feijao, milho, QUINUA, sementes de pastagem, entre outras.

0  principio de fricgao entre as próprias sementes torna o processo com uma eficiencia elevada em relagao a 
outros, por nao usar nenhum tipo de elemento abrasivo para o trabalho a ser executado.

Entende-se eficiencia a relagao de quebra das sementes e o nivel de polimento, degerminagao e/ou escarificagao 
desse principio em relagao ao principio abrasivo.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

Um componente excéntrico chamado de Rotor principal junto com a rotagao do eixo principal, faz um trabalho de 
movimentar as sementes dentro da Cámara de polimento (distancia entre os rotores e as telas perfuradas) de 
forma que as sementes sao friccionadas entre elas fazendo com que a regiao da perisperma (camada superficial 
do grao) seja retirada de forma suave nao danificando as mesmas.

VANTAGENS EM RELAQÁO AO PROCESSO ABRASIVO:
1 -  Melhora o aspecto visual dos graos e fixa melhor o brilho dos graos;
2 -  Elimina o farelo agregado aos graos;
3 -  Retira uma grande quantidade de estrias e riscos causando no processo de brunigao;
4 -  Padroniza os graos com o mesmo nivel de polimento;
5 -  Melhora o rendimento das selecionadoras eletronicas;
6 -  Diminuir a quebra dos graos em comparagao com os processos abrasivos;

COMPÓE O EQUIPAMENTO:
1 -  Moega de entrada de produto com visor;
2 -  Rotores, moega de farelo em ago inoxidável;
3 -  Reservatório de água em material plástico;
4 -  Conjuntos de bomba de água, filtro de água e controle de vazao;
5 -  Painel eletropneumático para controle da amperagem do motor com sensores na moega de entrada.

MODELO POSIQÁO NO PROCESSO POTENCIA (cv) CAPACIDADE PRODUQÁO - ARROZ
PHC-4 1° PASSE 40 Em até 2.000 kg/hora
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M O D E L O M E D ID A  “A ” M E D ID A  “ B ” M E D ID A  “ C ”
PHC -4 1635 mm 2140 mm 750 mm


