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Máquina de Limpeza
60 Ɩ 120 Ɩ 180 Ɩ 240 T/h

O excelente custo-benefício aliado 
à robustez e manutenção simplificada 
garante uma vida útil longa ao 
equipamento.

A máquina AGRICLEAN possui 
dois princípios de separação: o 
peneiramento granulométrico e a 
separação gravitacional por ar.

Com ampla área de peneiras e um 
s is tema de aspi ração de a l ta 
eficiência resultam em qualidade no 
processo aliada a capacidade, 
conforme a especificação de cada 
modelo. 

As máquinas foram projetadas a 
fim de  a tende r  os  requ i s i t os 
normativos de segurança e meio 
ambiente, além de oferecer opções 
para mecanização de impureza, 
reduz indo  a  mão de  obra  na 
operação. A facilidade de acesso, o 
sistema de encaixe das peneiras e a 
construção leve, facilitam a troca de 
peneiras de forma ergonômica e ágil.



Peneiramento
O peneiramento separa as 
impurezas maiores e menores 
que o grão, conforme furação 
da peneira utilizada.

Regulador de Fluxo de Grãos e Limpeza 
Automática das Peneiras
O Sistema Regulador de Fluxo distribui os grãos de 
fo rma un i fo rme e  garan te  o  aumento  da 
produtividade, sem o uso do rodo manual.
*Patente Requerida

ERGONOMIA

SEM EMISSÃO DE PÓ

Plataformas e escadas 
de acessos e troca de 
peneira observando a 
ergonomia do operador;

FLUXO E LIMPEZA

Eclusa de carregamento, 
aproveitamento máximo 
da área de peneira;

Todo corpo da máquina é 
aspirado;

MAIS SEGURA
Todos os itens móveis 
protegidos, atendendo as 
normativas vigentes;

MECANIZAÇÃO
Preparada para 
mecanização, com saída 
de impurezas na parte 
frontal da máquina;

MONTAGEM
Permite montagem com 
descarga sobre o piso, 
sem escavação (poço);

Sistema regulador de 
fluxo de grãos e limpeza 
automática das peneiras 
(opcional);

CARREGAMENTO

SEM DESPERDÍCIO
Projetada para grãos 
finos, peneiras com 
melhor vedação, 
evitando vazamento de 
grãos.

DIFERENCIAISFluxo esquemático
*Patente Requerida

Velocidade
Acionamento do Nivelador de Grãos

Rosca

com porta bag
para ensaque
de impurezas

Chupim



Elevador de Caçamba
40 a 2.000 T/h

Cabeça
elevador

Pé elevador

Calha com janela
explosão

Calha com janela

Calha lisa com escada
padrão

Plataforma superior
(acionamento)

Plataforma
intermediária

EL-1 - 20 T/h

EL-2 - 40 T/h

EL-3 - 60 T/h  |  EL-3 - 100 T/h

EL-4 -120 T/h

LINHA SEMENTE
Capacidade

LINHA GRÃO COMERCIAL
Capacidade

EL-1 - 40 T/h  |  EL-1 - 50 T/h 

EL-2 - 60 T/h  |  EL-2 - 80 T/h  |  EL-2 - 90 T/h

EL-3 - 100 T/h  |  EL-3 - 120 T/h  |    EL-3 - 150 T/h  |  EL-3 - 200 T/h

EL-4 - 200 T/h  EL-4 - 240 T/h

*Outras capacidades sob consulta

Os pontos críticos de desgaste como bica de entrada do pé, parte 
interna da cabeça e bica de saída, são confeccionados em chapa SAE 
1045, oferecendo maior resistência a abrasão, resultando em maior vida 
útil;

União das calhas com ponto tox;

Possui portas e tampas de acesso para inspeção e manutenção, no pé, 
calha e cabeça;

Possui escadas e plataformas que atendem na íntegra as normativas 
vigentes (NR 12, NPT 27 e CBMRS 022):
- Degrau antiderrapante;
- Plataforma intermediária contornando as calhas;
- Escada em longarina avulsa da calha do elevador com guarda corpo;
- Linha de vida para trava-quedas.

A linha de elevadores de caçambas da Agriaço são construídos em 
chapa galvanizada de usina NBR 7008 com Z 275g/m², resultando em 
alta qualidade e ótimo acabamento;



Estruturas Metálicas
Pintura / Galvanização a fogo
Galvanizado NBR 7008 Z 250 g/m²

Tulha Metálica
55 a 165 m³

*Outras capacidades
sob consulta

Capacidade

TE-40 - 55 m³

TE-80 - 110 m³

TE-120 - 165 m³

Desenvolvidas para atender armazenagem
e expedição;

Corpo fabricado em chapa galvanizada de usina 
NBR 7008 com Z 275 g/m²;

Tampas, escadas e plataformas de acesso 
atendendo normas vigentes (NR 12, NPT27, e 
CBMRS 022);

Funil de descarga 45º e 60º.

Estrutura robusta em galvanizado a fogo ou pintado;

Passarela aberta

Passarela fechada

Torre



Correias Transportadoras
60 a 2.000 T/h

Transportador de Corrente
60 a 1.000 T/h

*Outras capacidades sob consulta

TC-160 - 60 T/h  |  TC-200 - 90 T/h

TC-250 - 120 T/h  |  TC-280 - 150 T/h

TC-315 - 200 T/h  |  TC-400 - 300 T/h

LINHA GRÃO COMERCIAL
Capacidade

LINHA SEMENTE
Capacidade

TC-160 - 12 T/h  |  TC-200 - 40 T/h

TC-250 - 90 T/h  |  TC-280 - 100 T/h

*Outras capacidades
sob consulta

Capacidade

CT-16  - 60 T/h

CT-20 - 120 T/h

CT-24 - 240 T/h

Transporte de grãos horizontal ou com 
baixa inclinação;

Sem dano mecânico ao grão (indicado 
para semente);

Baixa manutenção;

Baixo ruído;

Correia reversível (avança e recua);

Equipamento aberto;

Baixo consumo de potência;

passarela aberta;

Transporte de longas distâncias;

motorizado.
Opção carro móvel

Opção de cobertura para

Cobertura
de correia

Carro móvel
de despejo
triper

Fabricado em aço galvanizado NBR 7008 com Z 275g/m²;

Fundo em SAE 1045;

Modular em 1,5, 2 e 3 metros parafusado;

Fechado, pode ficar exposto ao tempo. Vedado, não emite pó;

Guia inteiriço para retorno corrente UWMH;

Transporte de grãos horizontal
ou com inclinação de até 15º.

(menor que o transportador helicoidal);
Baixo índice de dano mecânico

Tremonha
de carga
*móvel ou fixa

*móvel ou fixo



Rosca Varredora
50 a 150 T/h

Não necessária entrada no silo para operação;

Acionado por motorredutor, com motor a prova de explosão;

Motorredutor com fechamento de proteção, não entra em 
contato com massa de grão;

Roda motora intermediária com regulagem de altura 
automática por mola se ajustando as variações

Desenvolvida para garantir a descarga final de silos;

Avanço ajustável para atender capacidade
conforme produto;

do fundo silo.

Transportador Helicoidal
em Calha U
12 a 170 T/h

*Outras capacidades sob consulta

Capacidade

RV-200 - 50 T/h  |  RV-250 - 100 T/h  |  RV-315 - 150 T/h

Transporte horizontal em curtas 
distâncias;

Construído em módulos 1,5, 2 e 3 
metros;

Cobertura toda parafusada com portas 
de inspeções.

Calha em chapa galvanizada de usina 
NBR 7008 com Z 275 g/m²;

*Outras capacidades sob consulta

Capacidade

TH-160 - 12 T/h  |  TH-200 - 20 T/h  |  TH-250 - 40 T/h

TH-315 - 65 T/h  |  TH-400 - 120 T/h  |  TH-500 - 170 T/h

*Outras capacidades sob consulta

TUBULAR - Capacidade

RT-150 - 17 T/h

RT-200 - 40 T/h

RT-240 - 65 T/h

RT-320 - 130 T/h

CHUPIM - Capacidade

CP--150 - 25 T/h

CP-200 - 40 T/h

CP-240 - 60 T/h

CP-320 - 80 T/h

Desenvolvida para transporte 
horizontal e vertical em 
curtas distâncias;

Disponível na opção com 
base fixa e também móvel;

Fabricado em tubo A36;

Estrutura leve para fácil 
locomoção;

Sistema de regulagem de 
altura com catraca.

Transportador Helicoidal
Tubular / Inclinado / Chupim

17 a 130 T/h (Tubular)  /  25 a 80 T/h (Chupim)



Tubo SAE 1045 e A36
6 metros sem emenda

Peças de Canalização

Cano flexível

Válvula Y 45º
* Opção pneumático e motorizado

Pendular 4 saídas
* Opção motorizado

Pendular 5 saídas
* Opção motorizado

Entrada tripla

Amortecedor de
linha paralelo

Entrada dupla planaEntrada dupla Y 45º Entrada dupla 90ºAmortecedor de linha

Registro
Moega com
varão 6 m
* Opção
pneumático
e motorizado

Válvula rotativa
4, 5, 6, 7 e 8 saídas
* Mororizada e manual

Caixa extravasora com registro
* Opção pneumático e motorizado

Registro manual
* Opção pneumático e motorizado

Disponível em aço SAE 1045 e SAE 1020

Bifurcada 50º
* Opção pneumático e motorizado

Bifurcada 90º
* Opção pneumático e motorizado

Amortecedor final
automático

Trifurcada
* Opção pneumático e motorizado

Amortecedor final
com tampa



NR 12 / NPT 027 / CBMSRS 022
Soluções em Adequações as
Normas Regulamentadoras Vigentes

Projeto       Fabricação       Instalação       ART



Aeração
Silos e Armazéns

Captação de Pó
Para diversos equipamentos

Captação de Gases
Poços e Túneis



Projetos Especiais
Projetos / Fabricação / Montagem

Serviços
Qualidade e Confiabilidade em
Serviços / Projetos / Peças / Equipamentos

A Agriaço presta serviços com qualidade e tecnologia, atendendo a diversas empresas e produtores do segmento 
agroindustrial, buscamos o aprimoramento contínuo e inovações para atender cada vez melhor nossos clientes.

PINTURA
A pintura realizada segue um rígido controle de qualidade com 
tratamento de superfície.

É um processo de união de chapas a frio que dispensa a utilização 
de rebites, parafusos ou soldas.

PONTO TOX

SOLDA
Soldamos os mais variados tipos de estruturas e projetos 
específicos.

OUTROS

Jateamento de peças com sistema de movimentação para peças 
pesadas. Esse processo reduz significativamente a agressão das 
superfícies.

Virola, Frezamento e Usinagem.

JATO DE GRANALHA

Estampo de peças com alta precisão e confiabilidade.

CENTRO DE CORTE POR LASER
Tecnologia, automação, qualidade e precisão. Serviços de corte 
laser em diferentes materiais e espessuras.

CENTRO DE USINAGEM

CALDEIRARIA

CORTE PLASMA / OXICORTE CNC
Realizamos serviço de dobra com prensas viradeiras.

PUNCIONADEIRA CNC

PROJETOS INDUSTRIAIS E PARA O 
AGRONEGÓCIO
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Av. dos Imigrantes, 1050,
Distrito Industrial - Panambi, RS
(55) 3375-0576
comercial@agriaco.com.br
www.agriaco.com.br

Estrutura completa de produção
Compromisso e Confiança!

A Agriaço tem como ponto forte a constante busca de altas tecnologias, 
rapidez e qualidade em seus produtos e serviços prestados, na busca 
constante da satisfação daqueles que cultivam a terra e colhem seus frutos. 

Fundada em 21 de janeiro de 2008 em Panambi, cidade localizada no 
noroeste do Rio Grande do Sul, a Agriaço possui um moderno parque fabril e 
uma equipe qualificada para atender e entender as necessidades de seus 
clientes. 

Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados para 
atender e entender as diferentes necessidades do cliente. Aliados a 
tecnologia, alta capacidade e conhecimento, desenvolvemos equipamentos 
especiais para os produtores de grãos que buscam automação no sistema de 
limpeza de silos e armazenadores de grãos.

 Em uma posição de destaque desenvolvemos equipamentos para a linha 
industrial e equipamentos/peças para o setor do agronegócio. Por possuir um 
moderno parque fabril, temos uma atuação forte no mercado de terceirização 
de peças e componentes metálicos.  

Nós ajudamos você a aproveitar o máximo de sua produção! 

Quem Somos


