
Boletim técnico
NOVOS BRAÇOS CENTRADORES

O que é 
substituído?
O braço centrador 
(referência 108680) é 
substituído por uma 
versão atualizada 
(referência 128476).

Novos braços centradores para 
balanças de enchimento
O bom sempre pode ser melhor, 
e é por isso que constantemen-
te trabalhamos para otimizar e 
desenvolver todos os compo-
nentes das soluções Kosan Cris-
plant. Recentemente, o nosso 
departamento de pesquisa e 
desenvolvimento optou por atu-
alizar o braço centrador utiliza-
do em vários equipamentos, 
principalmente nas balanças de 
enchimento. O resultado é um 
componente melhor e ainda 
mais confiável.

Melhorias na robustez e 
comodidade
Este novo modelo possui estru-
tura mais reforçada tornando-o 
menos suscetível a quebras, em 
comparação ao modelo anterior. 
Enquanto o modelo anterior 
possuia face superior em forma-
to de colmeia, o novo modelo 
traz face superior sólida, o que 
adiciona considerável robustez 
ao conjunto. Ele também vem 
com orifícios de drenagem para 
drenar o excesso de água pro-
veniente dos testes de combate 
a incêndio, bem como orifícios 
pré-fabricados que permitem a 
montagem de equipamentos 
extras. Por fim, o diâmetro in-
terno mais largo do suporte de 
montagem torna mais fácil a sua 
troca.

O novo e o antigo não se 
misturam
Quando os braços forem troca-

dos pela primeira vez, é impor-
tante que sejam em pares. Se a 
máquina estiver com 2 braços 
de desenhos diferentes (um no-
vo e um antigo), o botijão não 
será alinhado corretamente. 
Portanto, se você estiver atuali-
zando os braços, de antigo para 
o novo, sempre o faça em pares. 
Para substituições posteriores, 
os braços podem ser trocados 
um por vez, sem problemas.

A nova versão torna obsoleta a an-
terior, e é por esta razão que os 
antigos braços não serão mais fa-
bricados. Se você está interessado 
em atualizara o seu braço centra-
dor por um novo modelo, não exite 
em contatar o nosso departamento 
de peças de reposição, através do 
e-mail: 
service@makeenenergy.com

Vantagens
• Maior força reduz a frequência de quebra
• Orifícios que permitem a montagem de equipamentos extras
• Orifícios de drenagem que removem o excesso de água
• Maior diâmetro interno torna mais fácil a substituição
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Kosan Crisplant é parte da

Modelo obsoleto (referência 
108680) com estrutura em 
formato de colmeia

Novo modelo (referência 128476) 
com estrutura sólida reforçada


