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A LEWIS M. CARTER MANUFACTURING COMPANY É UMA EMPRESA DE 

FAMÍLIA NA QUARTA GERAÇÃO, COM MAIS DE 70 ANOS DE EXPERIÊN-

CIA NA CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA-

MENTO. NÓS NA LMC ESTAMOS ORGULHOSOS DAS NOSSAS HABILI-

DADES, NOSSAS INOVAÇÕES, NOSSOS COLABORADORES E NOSSOS 

CLIENTES. A LMC É UMA EMPRESA MOVIDA PELA QUALIDADE COM 

ÊNFASE NO DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E SATISFAÇÃO DO CLI

ENTE.



Embora a configuração das telas pode
ser projetada de acordo com qualquer
necessidade, a primeira triagem con-
siste normalmente numa peneiração 
do produtos, levando o à área de
remoção da plataforma superior.
Uma cortina é usada por cima das 
telas de remoção para evitar que 
galhos, casulos e outras partículas 
grandes continuem e passem
junjunto com o produto bom. Depois de 
deixar as telas de remoção, o produto 
é suavemente descarregado na plata-
forma inferior. Esta plataforma selecio-
nará o produto de acordo com 
qualquer contagem e pode ser equipa-
da com várias descargas para atender 
às especificações da produção. Todas 
as telas são montadas em estruturas 
tubulares de aço de largura de 24” e 
são de fácil manuseio.

O bloqueamento da tela é evitado
com duas esferas de borracha de 
2”. Mais de 40 anos atrás, a LMC 
experimentou as grades de es-
feras do tipo malha como os 
outros usam. A LMC achou que a
superfície relativamente plana 
destas grades não oferece às es-
feras de limpeza uma propriedade 
agressiva e randomizada.
Portanto, a LMC desenvolveu um 
sistema especial usando hastes 
redondas para dar às esferas de 
limpeza as propriedades
necessárias.

O produto é suprido usando
um rolo alimentador de velocid-
ade ajustável que controla o fluxo 
para o aspirador de entrada. O 
rolo alimentador permite ao
operador de adaptar o fluxo facil
e precisamente a qualquer
situação individual.

Para aumentar a capacidade e superar este 
problema de vai e vem da peneiração, o 
LMC ADVENT é muito mais largo que o 
limpador convencional. Os ADVENTS são 
fabricados em larguras de 4, 5, 6 e 7 pés, 
oferecendo este leque exigido para a
capacidade desejada. A tecnologia de
dimensionamendimensionamento determina a largura de 
acordo com a capacidade e o comprimento
de ade acordo com a precisão. Esta é a razão 
pela qual cada máquina é projetada com 
plataformas de até 7 pés de largura e 16 pés 
de comprimento. Caso uma maior precisão 
seja necessária para uma separação difícil, as 
plataformas podem ser projetadas com 
maior comprimento para alcançar a
sepaseparação adequada.

Para evitar que a seção de triagem se torne 
uma esteira dispendiosa, o produto precisa 
ser distribuído corretamente nas telas. Se a 
profundidade do produto é grande, o produ-
to não chega à tela para separação. Na maio-
ria dos casos, as cascas são geralmente mais 
leve que o produto bom. Um fluxo de produ
tos profundos dificulta o processo de 
seleção, pois as partes mais leves migrarão à 
superfície do fluxo enquanto descem até a 
plataforma de vibração.

O ADVENT usa o aspirador antes do

processo de triagem para manter uma

eexcelente precisão de triagem. Este aspirador 

provou ser o aspirador mais eficiente dis-

ponível e é usado em várias indústrias de 

processamento. Ele é projetado para criar um 

vácuo do fluxo aerodinâmico que atravessa o 

produto. Como o fluxo de ar é distribuído 

uniformemente, é mais fácil controlar a sepa-

ração, tornando-a mais precisa. Sem o fluxo 

controlado, o material leve fica no produto

bom, ou, se operado agressivamente, o

produto pesado e bom fica na colheita. 

Quando o produto limpo é descarregado do 

aspirador, ele é transferido suavemente para 

a plataforma superior do ADVENT para

iniciar o processo de dimensionamento.

A colheita vai para uma câmara de
expansão, permitindo que o produ-
to rejeitado saia pelo fluxo de ar. A 
colheita é descarregada com prati-
cidade para a inspeção e, caso 
necessário, é possível realizar
ajustes no fluxo de ar.
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