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Indústrias atendidas pela 
Kraus Vibratory Equipment

Kraus Vibratory Equipment 
para suas necessidades 
de processamento

Kraus Vibratory Equipment  
possui especialização em 
engenharia e fabricação de 
equipamentos de processos 
vibratórios para uma ampla 
variedade de indústrias. 
Anos de experiência e muitas 
patentes internacionais são 
responsáveis por nosso 
conhecimento extenso nessa 
área. Nossa especialidade 
compreensiva em aplicações 
industriais vai do equipamento 
de processamento de vidro ao 
equipamento de fundição e ao 
equipamento de aço inoxidável 
para manuseio de alimentos.

Designs e equipamentos 
fornecidos pelo Kraus 
Vibratory Equipment são 
inovadores e empregam 
muitas características únicas 
de processos, nunca antes 
disponíveis. Oferecemos 
soluções com custo benefício 
para manuseio de material 
e aplicações de processo. 
Fornecemos design e 
tecnologia de fabricação 
de ponta, que inclui a 
implementação do software de 
análise de elementos fi nitos 
para integridade melhorada do 
produto e as últimas novidades 
em tecnologia de fabricação. 
Kraus Vibratory Equipment 
produz equipamento durável 
com custo benefício e muito 
confi ável, que não apenas 
atende, mas também supera 
os requisitos de desempenho 
do consumidor. 

• Agrícola
• Automotiva 
• Suprimentos para 

construção 
• Cimento  
• Cerâmica 
• Química 
• Carvoaria
• Laticínios 
• Detergente 
• Alimentos 
• Fundição 
• Vidro 
• Grãos 
• Marítima

• Mineração 
• Petroquímica 
• Farmacêutica 
• Plástico
• Polpa e papel 
• Estrada de 

Ferro 
• Refi naria 
• Refratário 
• Borracha 
• Semi condutor 
• Aço 
• Têxtil 
• Pó térmico. 
• Tabaco



Alimentadores E 
Descarregadores Vibratórios

Esse GYRO EX Bin Activating 
Discharger/Feeder é montado em 
um silo de armazenamento de 300 
toneladas e é usado para descarregar 
carbono de 3/8 polegadas em um 
sistema de transporte pneumático de 
fase densa para uma grande usina 
siderúrgica, Já que não se permite 
o acúmulo ou estagne do material 
no cone inferior de descarga do 
GYRO EX Bin Activating Discharger/
Feeder, problemas de empacotamento 
ou entupimento são eliminados 
independentemente do tamanho da 
partícula, o GYRO EX Bin Activating 
Discharger/Feeder é compatível com 
quase qualquer tamanho de material.

Esse Kraus Series 902 Vibratory 
Bin Discharger é montado em um 
grande silo de armazenamento de 400 
toneladas que contém sedimentos 
processados do tratamento de águas 
residuais para entrega a caminhões.

GYRO EXTM  Bin Activating Discharger/Feeder 
Series 920 
O Kraus GYRO EX Bin Activating Discharger/Feeder produz um 
movimento giratório controlado para retirar positivamente materiais 
granulares de depósitos, armazéns, silos e moegas em qualquer 
velocidade de alimentação desejada para uma descarga mais 
confi ável e consistente.

No centro do GYRO EX Bin Activating Discharger/Feeder está o 
motor que produz uma força radial criando um movimento circular 
uniforme tanto no cone de ativação superior quanto no cone de 
descarga inferior. É esse movimento vibratório radial anular que 
transmite a força para o material, garantindo uma descarga de 
material mais confi ável e previsível. Isso também elimina qualquer 
estratifi cação material no silo de armazenamento ou depósito 
e desenvolve uma descarga de fl uxo de massa igual para uma 
descarga estilo primeiro que entra é o primeiro que sai.

Uma característica única do GYRO EX Bin Activating Discharger/
Feeder é que a carga material armazenada é completamente 
suportada pelo cone de ativação superior que possui um ângulo do 
cone menor do que o cone de descarga, garantindo uma descarga 
ininterrupta e positiva do material armazenado.

Vibratory Bin Discharger Series 902
O Kraus Series 902 Vibratory Bin Discharger foi projetado para 
uma melhora signifi cativa do processo de descarga de granéis 
sólidos secos difíceis de serem manuseados, que fazem uma 
transição ou estão depositados em silos de armazenamentos , 
depósitos e/ou moegas.

A característica principal do Kraus Vibratory Bin Discharger  é  
transmitir um movimento giratório para uma ativação mais regular 
do material armazenado na direção do fl uxo normal. Além disso, 
as armações da suspensão são planejadas para permitir um 
movimento giratório otimizado sem restrição em qualquer eixo, 
criando uma melhor e mais efi ciente transferência de energia 
do cone de ativação para os materiais armazenados,como um 
benefício adicionado, quando o movimento giratório é combinado 
com o design de calha, um volume maior de material é ativado e o 
resultado é uma descarga mais efi ciente.



K-Series Screen Feeder 
Este K-Series Vibratory Electric 
Screen Feeder utiliza um deque de 
aço perfurado facilmente substituível 
resistente à abrasão para fi ltrar culaça 
de vidro abrasivo de meia polegada e 
maiores, para um grande fabricante de 
isolamento de vidro.

K-Series Screen Feeder Feeding 
into an L-Series Two-Way Feeder 
- Electric
Esse Kraus L-Series Two-Way Air 
Operated Vibratory Feeder é utilizado 
para transportar material de uma 
moega de surtos em duas direções 
diferentes conforme necessário. 
O K-Series Screen Feeder fi ltra areia 
até 50 mesh e em seguida  alimenta 
diretamente o Kraus L-Series Two-
Way Feeder que pode desviar em 
duas direções diferentes utilizando o 
Kraus Two-Way Vibratory Feeder.

Circular Vibratory Screen – Series 901
O Kraus Series 901 Circular Electric Vibratory Screener está disponível em 
telas simples, duplas e triplas, e pode ser usado para fi ltrar quase todo material 
de areia de sílica até pós fi nos como carbonato de cálcio e açúcar e está 
disponível em uma estrutura de aço inoxidável ou aço doce. 

L-Series Two-Way Vibratory 
Feeder - Air Operated
Esse Kraus L-Series Two-Way Air 
Operated Vibratory Feeder com 
suporte de suspensão a mola é 
utilizado para transportar furadores 
em duas direções diferentes conforme 
necessário. É fabricado com uma 
estrutura de aço inoxidável 304.

L-Series Vibratory Pan Feeder - 
Air Operated
Este L-Series Vibratory Air Operated 
Pan Feeder é utilizado para medir 
ligas metálicas em uma moega de 
pesagem para utilização em uma 
fundição. Uma características especial 
da L-Series Pan Feeder é de posuir a 
capacidade de variar a taxa de fl uxo 
normal de razão 100 para 1 sendo 
ideal para pesagem de alta precisão. 
Por ter toda a sua operação  via ar 
e utilizar pressão e volume de ar 
para controle, não necessita de um 
motor de partida ou qualquer controle 
elétrico de alta tensão, tornando-se 
ideal para atmosferas a prova de 
explosão. 

Alimentadores E Peneiras Vibratórias



STEDI-COILTM Vibratory Conveyor Series 907
O Kraus STEDI-COIL Vibratory Conveyor é utilizado para transportar 
areia e peças fundidas juntas ou separadas. Esse design também 
utiliza um transportador de calha substituível e resistente a abrasão 
e incorpora uma calha aquecida e isolada completamente para evitar 
que a areia de fundição grude na calha. Também está incluso uma 
simples transmissão excêntrica, porém, confi rmada e uma base 
contrabalanceada para isolar forças antagônicas. 

STEDI-FLEXTM Vibratory Conveyor Series 924
O Kraus STEDI-FLEX Vibratory Conveyor tem custo baixo,design e 
estrutura simples e inclui uma base contrabalanceada especialmente 
projetada para isolar as forças antagônicas produzidas em um 
transportador vibratório convencional. Está disponível em qualquer 
largura ou comprimento e produzido em estrutura de aço inoxidável 
ou aço doce. Uma proteção contra pó é opcional.

Este STEDI-FLEX Vibratory Conveyor 
é usado para transportar fuligem 
refi nada.

TRENCH-TITE™ Vibratory Conveyor Series 905 
Este Kraus Series 905 TRENCH-TITE™ Vibratory Conveyor é fi xado em um 
fosso estreito ao nível do chão, instalado em uma fundição de ferro e utilizado 
para transportar areia durante uma operação de modelagem. Características 
especiais incluem um transportador calha em polímero fl exível que fl exiona 
e evita que qualquer areia de fundição grude no transportador e se torne um 
problema de manutenção. A transmissão excêntrica está localizada acima do 
chão para fácil manutenção. A instalação é simples e fácil já que ele é montado 
em ângulos embutidos na trincheira de parede.

Transportadores Vibratórios



Alimentadores, Peneiras e Desmoldadores Vibratórios

STEDI-FLEX Rotating Vibratory 
Feeder - Pneumatic
Este Kraus STEDI-FLEX Vibratory 
Feeder funciona com um motor de 
ar linear vibratório e é utilizado para 
transportar areia de fundição para 
dois misturadores de núcleo de areia  
de uma simples moega de surto que 
foi alimentada por um sistema de 
transporte pneumático de fase densa.  

STEDI-FLO Rotating Vibratory 
Feeder – Electric Series 908
Este Kraus STEDI-FLO Two-Mass 
Vibratory Feeder é utilizado como 
alimentador de carga da fundição 
para alimentar pedaços de metal 
em uma fornalha de fusão. Esse 
alimentador inclui um motor especial 
que faz a rotação de uma base 
para alimentar duas fornalhas 
diferentes como necessário. 
Também está incorporado uma base 
contrabalanceada para isolar as 
forças antagônicas do alimentador 
vibratório  e um revestimento 
resistente a abrasão e facilmente 
substituível. 

Two-Way STEDI-FLO Vibratory 
Feeder with Heated Deck - Electric 
Series 923
Este Kraus STEDI-FLO Two-Way, 
Two-Mass Vibratory Feeder maximiza 
efi ciência e utiliza um motor vibratório 
elétrico simples. É utilizado para 
transportar areia de desmoldagem 
quente de um transportador vibratório 
simples de duas direções diferentes, 
conforme necessário, para um ou 
dois outros alimentadores vibratórios. 
Também está incluso um deque 
alimentador completamente isolado 
para evitar que a areia quente 
e muitas vezes grudenta grude 
no alimentador. Além disso, está 
incluso uma base contrabalanceada 
para isolar forças antagônicas do 
alimentador. 

STEDI-FLO™ Vibratory Feeder – 
Electric Series 914
Este Kraus STEDI-FLO Vibratory 
Feeder está instalado em uma 
fundição de ferro do estilo ocidental 
para transportar peças de ferro de um 
transportador vibratório existente para 
um transportador vibratório que resfria 
peças fundidas em uma faixa de 240 
peças por hora. A calha é feita de 
aço resistente a abrasão e planejada 
para fácil substituição, essa aplicação 
utiliza um suporte de suspensão 
necessário, devido ao espaço limitado 
do chão.

GYROTM Bin Activating Feeder
Este GYRO Bin Activating Feeder é 
montado na parte inferior da moega 
de pesagem e utilizado para controlar 
a alimentação de folhas de tabaco e 
grãos em um sistema transportador 
pneumático com fase diluída a vácuo.

STEDI-FLO Vibratory Feeder – 
Electric
Este Kraus STEDI-FLO Electric 
Vibratory Feeder é planejado para 
alimentar areia de fundição a um 
elevador de balde existente de uma 
moega de surto. Também está incluso 
uma base contrabalanceada para 
isolar as forças antagônicas.



Foundry Reclaim Unit Series 910

Foundry Furnace 
Charge Feeder 
Series 908
Este Kraus STEDI-FLO Electric 
Vibratory Feeder é usado por uma 
fundição de alumínio para carga 
de pedaços de alumínio para uma 
fornalha elétrica de fundição. Também 
incluso estava um sistema elétrico 
para movimentar da posição de 
carregamento para a posição de 
carga. 

Two-Way Foundry 
Shakeout Feeder 
Series 921
Este Kraus Two-Way Air Operated 
Foundry Shakeout alimenta areia de 
desmoldagem de um alimentador 
vibratório simples para duas direções 
diferentes. Também utiliza vibradores 
elétricos lineares com um aço 
resistente a abrasão e deque de 
desmoldagem substituível. Além disso, 
a taxa de alimentação é infi nitamente 
ajustável controlando a pressão e 
volume do ar conforme necessário.

EZ-WERKTM Shakeout 
Series 923
Esse Kraus EZ-WERK Foundry 
Shakeout é utilizado para separar 
areia de peças fundidas em uma 
fundição de aço. 

Também inclui uma base 
contrabalanceada para isolar as 
forças antagônicas. O deque é 
especialmente planejado e facilmente 
substituível, fabricado em aço 
resistente a abrasão para maximizar o 
desempenho de desmoldagem.

Este Kraus Series 909 Reclaim 
Drum Feeder foi construído para 
uma fundição de aço e utilizado para 
separar cada jato de aço das barras 
de aço de sucata do chão. Primeiro, 
um STEDI-FLO Electric Vibratory 
Feeder é utilizado para alimentar a 
sucata do chão de pás-carregadeiras 
para um alimentador de barril  usado 
para separar grandes partículas como 
barras de ferro, peças, etc da areia 
e jatos de aço. Qualquer coisa maior 
que meia polegada, como barras 
grandes e peças, são alimentadas em 
uma moega de coleta para refundição. 
Qualquer coisa menor que meia 
polegada é alimentada para o fi ltro 
vibratório, que separa qualquer coisa 

maior que 50 mesh para um barril 
de coleta. O material atravessando 
um fi ltro de 50 mesh passa por um 
barril magnético que separa o jato de 
aço da areia, então o jato de aço é 
depositado em um elevador de espiral 
e transportado para cima e para um 
contêiner de reutilização. Então a 
areia de 50 mesh é alimentada em 
uma espiral diferente no mesmo 
elevador em espiral em um ponto 
médio e depositado em um contêiner 
para reutilização. A economia na 
remoção de areia, jato de aço e 
pedaços de metais é considerável e 
esse processo diminui a quantia de 
material sendo levado embora com 
um caminhão para descarte.
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