
Food Processing Equipment

MOINHO COLOIDAL

Enigma Cm



Esta é uma solução ideal para moagem de partículas suspensas, 
assim como produtos viscosos, semi-rígidos e rígidos, sem moagem 
preliminar.

Opções
  Versão compatível com ATEX

  Várias classes de aço inoxidável

  Adaptador de frequência para 
mudar a velocidade do rotor

  Estator arrefecido

  Dispositivo de alimentação ajustável

  Indicador de nível no funil de carga

  Dispositivo de recirculação e 
descarga

Vantagens
  Rotor e estator feitos de uma 
única peça de aço com uso de 
equipamentos de metalurgia de 
última geração.

  Ajuste suave da separação entre 
rotor e estator com uma precisão de 
até 0.0001 mm para vários níveis de 
moagem.

  Sem selo; A planta pode operar 
sem partículas no seu interior 
(funcionamento em seco)

  O estator pode ser resfriado.

  Grande abertura de carga e parafuso 
de alimentação.

  Sem partes de desgaste, longo 
tempo de vida útil, conceção de 
desmontagem fácil.



Conceção
O moinho coloidal Enigma é produzido inteiramente em aço 
inoxidável AISI304 / AISI316L e de outras classes sob pedido.

O seu grande corpo é estável e suportado por uma estrutura de 
aço inoxidável com suportes ajustáveis para ajustar o angulo de 
inclinação (para descarga do produto).

O rotor de alta precisão é feito a partir de uma única peça de 
aço inoxidável de alta qualidade com uso de equipamentos de 
metalurgia de última geração. O rotor é equipado com dentes 
cónicos concêntricos, cuja altura diminui gradualmente, o que é 
necessário para moagem consecutiva de produto atá aos últimos 
estágios de redução de partículas.

O estator também é feito de uma peça única de aço inoxidável. A 
separação entre o rotor e o estator é ajustada manualmente com 
precisão de até 0.0001mm e com a possibilidade de o segurar 
em qualquer posição (de forma contínua, não discreta) com dois 
parafusos para maior estabilidade.

Uma característica distintiva muito importante do moinho coloidal 
Enigma, comparado com os seus análogos, é a ausência de 
juntas, o que permite que o equipamento trabalhe, mesmo sem 
qualquer produto no seu interior (funcionamento a seco).

O moinho coloidal Enigma é equipado com um funil facilmente 
destacável, assim como um rotor e estator facilmente desmontável 
para fácil limpeza.

A alimentação de produto é levada a cabo com a ajuda de um 
parafuso de alimentação, que é incluído no conjunto básico.

É fornecido um tabuleiro lateral de aço inoxidável de fácil limpeza 
para descarregar o produto.

O motor industrial com 3000 rpm, trifásico assíncrono, permite 
que se utilize um adaptador de frequência, o que aumenta a 
eficiência do processo.

O moinho coloidal Enigma tem um painel de controlo incorporado.



Modelo
Enigma 

CM-2
Enigma 

CM-5
Enigma 

CM-7
Enigma  
CM-11

Enigma  
CM-15

Enigma 
CM-22

Enigma 
CM-37

Motor, kW
2.2 5.5 7.5 11 15 22 37

Fase única 3-fase
Unidade de 
controle Não incluído / Simply starter / Inversor de frequencia

Material AISI304 / AISI316L / Especial
Selagem Não-selagem concepção
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A EMPRESA EMA EUROPE POSSUI 
MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO, PROJETO 
E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS PARA O PROCESSAMENTO 
TÉRMICO DE ALIMENTOS. 
Nossa ampla variedade de equipamentos disponíveis 
comercialmente inclui fritadeiras e fornos de esteira contínua, 
fritadeiras em tambor, branqueadores por lote, branqueadores 
em tambor e com esteira, descongeladores, panelas de 
cozimento industriais atmosféricas e a vácuo, trocadores 
de calor de superfície raspada e diversos equipamentos 
auxiliares, como lavadoras, transportadoras, bombas, 
homogeneizadores e outros.

Nossa empresa oferece um ciclo completo de serviços, desde 
a concepção de projetos tecnológicos até a fabricação de 
equipamentos de qualquer nível de complexidade em nossa 
área de produção própria, localizada no coração da Europa. 
Oferecemos também a colocação do equipamento em 
funcionamento e mantemos os serviços em garantia e após o 
término desta através de nosso próprio centro de atendimento.

Tendo muita experiência na implantação prática de projetos nas 
áreas de processamento industrial de carnes, frutas, legumes 
e produtos semiacabados, entre outros, nossa empresa está 
pronta para oferecer aos clientes consultoria tecnológica, 
desenvolvimento do processo de produção de projetos, 
fabricação de equipamentos, supervisão de montagem, ativação 
de equipamento e serviços adicionais de manutenção.

info@neaen.com

Encontre o representante 
de vendas mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/pt-br/
informacoes-de-contacto
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