Serviço de balança Bühler.
Inspeção, calibragem e modernização de
balanças, reguladores de quantidade e
sistemas de umidade.

Manutenção
preventiva e
modernização
inovadora para alta
eficiência econômica.
Grain Processing
Customer Service

Serviço de balança Soluções da Bühler.
Exemplo de experiência.
Cliente

Moagem de grãos

Capacidade do sistema

100.000 t/ano (300 t/dia)

Tipo de balança

Balança ensacadeira

Quantidade ensacada

50%

Qtd. de sacos de 25 kg

2 milhões/ano

Transbordo do saco (perda) 20 g
Perda de produto

40 t/ano

Preço médio da farinha

460 francos suíços/t

Perda por ano

18.400 francos suíços

Recomendação da Bühler
para evitar perdas

- Serviço regular de balança
- Sistemas de controle que
correspondem à mais avançada
tecnologia

(novembro 2012)

Instalação de balanças Bühler

Não se comprometa e providencie para que os
especialistas da Bühler verifiquem regularmente seus
equipamentos e os atualize continuamente. Com isso,
você garante o máximo de desempenho e vida útil.
Nossos especialistas inspecionam e realizam manutenção
em suas balanças, controladores de fluxo e sistemas de
umidade diretamente na sua localidade. Esta visita garante
que seu o investimento seja sempre utilizado de maneira
eficaz. Reduza seus custos operacionais graças ao
desempenho ideal da máquina e, assim, alcançar o
rendimento máximo.
Sem considerar isso, a Bühler oferece, com o controle
universal MEAG, a possibilidade de reequipar suas máquinas
de maneira eficaz.
Entre em contato conosco e faremos com prazer uma
proposta.

Suas vantagens
-

Máxima precisão e, consequentemente, maior
qualidade e rendimento do produto

-

Minimização de perdas de ar (sistema
pneumático)

-

Desempenho máximo de pesagem

-

Vida útil mais longa dos seus sistemas

-

Conhecimento abrangente do processo

-

Todos os serviços estão em conformidade com
as normas EN29 001 / EN29 004 (ISO 9001)

Serviço e modernizações da Bühler para maior
disponibilidade.

Oferta da Bühler
-

Pacote com preço fixo inclusive custos de viagem e
hospedagem

-

Inspeção completa das balanças, dos controladores de
fluxo e dos sistemas de umidade

-

Limpeza interna e externa, bem como lubrificação

-

Ajuste e calibragem

-

Pequenos reparos no sistema

-

Relatório detalhado do serviço

-

Lista de peças sobressalentes específica de cliente

-

Consultoria técnica e treinamento do seu pessoal
Controle de balança Bühler MEAG

Modernização do controle da balança
-

Substituição do controle antigo da balança pela versão mais recente

-

Substituição pelo técnico de serviço da Bühler ou pessoal do cliente

Para as seguintes combinações de balança/controle, a Bühler oferece o pacote de modernização MEAG:
Balanças alimentadoras

Balanças dosadoras

MWBK

mecânica, MWED, MWEE

MWBD

MWEJ

MWBB

MWED, MWES, MWEE

MWBF

MWEJ

MWBS

mecânica, MWES, MWEE, MWET

MWBG

MWEG, MWEG2

MWBL

MWES, MWEE, MWET

MWBY

MWEY

MSDE

MEAE

Balanças ensacadeiras

MSDA

MWEO

MWBB

mecânica, MWEA, MWEB, MEAP

MWBO

MWEO

MWBW

mecânica, MWEA, MWEB, MEAP

MWPU

MWEA, MWEB, MEAP

Outras balanças

MWPE

MWEA, MWEB, MEAP

MWBU ERG, Minipond
EMW ERG, Minipond

Balanças ensacadeiras diferenciais
MWBC 1ª

MWEC

Bühler AG
Grain Processing Customer Service
CH-9240 Uzwil, Suíça
T +41 (0)71 955 30 40
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service.gp@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com

Bem como para todas as outras balanças de recipiente
ou de mistura com ERG ou Minipond.

