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patentedb tedby NGR
A:GRAN 65-40

A:GRAN 70-40

 Ø B max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/hr]

 65 400 100 220

 70 400 120 240

MATÉRIA-PRIMA DE ALTA 
QUALIDADE

Propriedades de regranulado  
excelentes e testadas (EN 15343ff)

Tempos de residência extremamente 
curtos entre a fragmentação e a 
granulação 

Filtração e desgaseificação 
eficientes do plástico fundido

TECNOLOGIA INOVADORA

Design modular e tecnologia de 
plataforma 

Soluções sob medida para seus resíduos 
industriais ou pós-consumo garantem a 
máxima lucratividade

Aperfeiçoamentos contínuos asseguram 
a sua liderança tecnológica

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
AO CLIENTE

Operações de teste com o seu material 
em um dos nossos Centros de 
Assistência ao Cliente

Consultoria competente em gerencia-
mento de resíduos, desde a seleção da 
tecnologia até o financiamento

Colocação em funcionamento profissio-
nal, assistência local ágil e manutenção 
remota através da internet 

Alta disponibilidade de peças de reposi-
ção fornecidas por depósitos regionais

POWER INTELLIGENCE

Power Intelligence é um conceito rela-
cionado ao projeto de máquinas potentes 
com os mínimos requisitos de energia 
e de recursos

Aproveitamento do calor da fragmen-
tação

Circulação fechada de água de refriger- 
ação

Unidade de controle executa o 
gerenciamento energético

USO RENTÁVEL

Baixos custos operacionais em virtude 
da alta vazão do plástico, máxima 
economia de energia e simplicidade 
de comando

Integração à sua logística de material 
com requisitos mínimos de espaço

Vida útil longa graças a uma engenharia 
sólida e materiais de alta qualidade

OPERAÇÃO FÁCIL

Um elemento de comando central 
controla todos os componentes da 
máquina, desde a alimentação até a 
granulação, etc.

Fácil comando da máquina

Manutenção simples, rápida troca 
de material

Unidade computadorizada otimiza 
o processamento e estabiliza os 
parâmetros de processo

BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER A NGR

04
 | 

13
, P

T Texto e ilustrações podem conter equipamentos opcionais e especiais,
os quais são fornecidos apenas com acréscimo de preço.

Sujeito a alterações técnicas e erros de impressão. 

* Valores de emissão de LDPE de acordo com a norma interna da NGR em função do material e das características.

A NGR também fornece todo o equipamento para transporte de granulado como ventiladores, tubulações, 
ciclones e muitos outros.

A:GRAN

> Tecnologia ONE-STEP
> Processamento de resíduos plásticos de difícil manipulação
> ATIVAÇÃO/DESLIGAMENTO automáticos com um único botão 
> Operação “DUMP and RUN”

SÉRIE UNIVERSAL
COMBINAÇÃO TRITURADOR-ALIMENTADOR-EXTRUSORA TECNOLOGIA “ONE STEP”

Em uma única etapa processual, as lâminas do triturador 
fragmentam lentamente o resíduo plástico e, através do 
alimentador, transportam o material fragmentado 
continuamente à extrusora.

ATIVAÇÃO/DESLIGAMENTO  
AUTOMÁTICOS COM UM ÚNICO BOTÃO

> Ativação e desligamento fáceis

> Reinicialização em menos de 2 minutos após desliga-  
 mento imprevisto, com funil e rosca de extrusão cheios

> O controle da máquina assegura um arranque 
 suave dos componentes

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS DE 
DIFÍCIL MANIPULAÇÃO

Peças volumosas, grossas ou difíceis de manipular podem 
ser processadas sem uma fragmentação prévia, desde 
que passem pela abertura do funil.

OPERAÇÃO “DUMP AND RUN”

> O nível de enchimento de material no funil é medido 
 permanentemente, controlando a alimentação de 
 forma adequada

> O carregamento descontínuo da esteira transportadora 
 é possível – o controle NGR se encarrega do resto

O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA A:GRAN 

A fragmentação dos resíduos plásticos é efetuada de forma 
suave por um triturador de construção maciça. Neste processo,  
um dispositivo pneumático empurra o material a ser moído contra 
o cilindro triturador.

Triturador, alimentador e extrusora encontram-se alinhados no 
mesmo eixo e são acionados por um único acionamento.

Após a trituração, o material moído é transportado 
diretamente à extrusora através do alimentador. Na 
extrusora, o material é submetido de forma homogênea 
a uma temperatura de fusão e, se necessário,  
desgaseificado.

A proximidade entre os componentes evita a oxidação 
do material e permite o aproveitamento ótimo do calor 
da fragmentação.

Esta combinação patenteada de triturador-alimentador-extrusora 
é uma característica de todas as máquinas da série A:GRAN.

TECNOLOGIA
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GRANULADOGRANULAÇÃOOPCIONAIS

1. DOSAGEM
Na área entre o triturador e o alimentador da extrusora, 
é possível misturar aditivos ao fluxo de material sob o 
controle do próprio processo.

2. DESGASEIFICAÇÃO
O desgaseificador simples é constituído por duas aberturas, 
através das quais é efetuada a desgaseificação do material 
fundido mediante uma bomba de vácuo de anel de água.

3. FILTRO DO MATERIAL FUNDIDO
Oferecemos um trocador de telas manual como  
componente padrão da máquina. Mediante uma alavanca 
manual, é possível retirar alternadamente duas telas do 
plástico fundido para a limpeza. Para a limpeza automática 
do material fundido, é vantajoso o uso de um filtro com 
pistão duplo de alta qualidade, que permite a troca de 
telas sem o encerramento do processo. Para materiais 
com alto grau de contaminação, recomendamos filtros de 
material fundido com retrolavagem.

1. GRANULAÇÃO COM CORTE A QUENTE (HD)
A HD é utilizada para termoplásticos de todos os tipos, 
exceto PA 6.6, PET e PBT fundido de baixa viscosidade. 
Ajuste fácil e rápido das lâminas granuladoras, cuja 
durabilidade, associada à possibilidade de ajuste da 
pressão de contato das lâminas, é capaz de facilitar 
significativamente o trabalho de seus funcionários.

2. GRANULAÇÃO TIPO ESPAGUETE (SP)
A granulação tipo espaguete é utilizada para materiais 
fundidos de baixa viscosidade. O manejo descomplicado 
garante um granulado cilíndrico uniforme, isento de pó 
e com excelentes propriedades de mistura.

Além da alta qualidade, a granularidade uniforme do 
material também assegura uma mistura homogênea 
para compor o novo produto. Por conseguinte, a NGR 
constitui, indiretamente, uma garantia de qualidade 
constante do produto final.

2

1

3

2

1

3

2

1

1. ALIMENTADOR VIA DESLOCAMENTO A AR
O alimentador de ar tem a função de reciclar as aparas 
de película de forma contínua e paralela à produção. 
Esta operação “in-line” descarta a necessidade de 
manuseio adicional do material, automatizando 
completamente a máquina de reciclagem NGR.

2. ALIMENTADOR VIA ROLOS 
Com o alimentador via rolos, é possível o desenrolamento 
do material em rolos para processá-lo.

3. ESTEIRA TRANSPORTADORA
A esteira transportadora é o tipo mais universal de 
alimentação de material – desde grumos originários de 
sobras de partidas de produção até material em rolos sem 
núcleo. O detector de metal avisa da presença de corpos 
estranhos metálicos.

ALIMENTAÇÃO A:GRAN

Construção sólida, materiais de alta qualidade e execução acurada 
resultam em componentes de máquina com uma longa vida útil.

A facilidade de acesso às partes móveis da máquina para a 
manutenção permite grande rapidez na troca de material e na 
desmontagem e montagem das peças de reposição, minimizando os 
tempos de parada.

Um dispositivo de acionamento pneumático que pressiona o material 
contra os cortadores combinado com um triturador robusto, de  
movimentação lenta e com mancais de eixo em ambos os lados  
assegura uma fragmentação suave, inclusive de peças plásticas de 
difícil manipulação.

ROSCA DE EXTRUSÃO 

As roscas de extrusão universal, especialmente 
desenvolvidas para atender às exigências da 
reciclagem, obtêm a melhor homogeneidade do 
material fundido através de um processamento 
suave. 

Para aplicações especiais, os engenheiros de alta 
capacitação técnica da NGR desenvolvem  
geometrias de rosca sob medida.

CONTROLE

Todos os componentes da máquina, desde a 
alimentação até a granulação, são controlados 
automaticamente através da tela de toque NGR.

A administração de receitas do elemento de 
comando aumenta reprodutibilidade e garante a 
configuração simples e correta dos parâmetros 
da máquina.

1. Películas metalizadas intensamente impressas 
2. Tecidos, fibras longas 
3. Grama sintética 
4. Material em rolos sem núcleo 
5. Tecidos, fleece, tapetes 
6. Biopelículas 

Outros materiais: PA, PC, PPS, ABS, EVA, 
bioplásticos, blendas etc…

MATERIAIS

1 2

3 4

5 6
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Um dispositivo de acionamento pneumático que pressiona o material 
contra os cortadores combinado com um triturador robusto, de  
movimentação lenta e com mancais de eixo em ambos os lados  
assegura uma fragmentação suave, inclusive de peças plásticas de 
difícil manipulação.

ROSCA DE EXTRUSÃO 

As roscas de extrusão universal, especialmente 
desenvolvidas para atender às exigências da 
reciclagem, obtêm a melhor homogeneidade do 
material fundido através de um processamento 
suave. 

Para aplicações especiais, os engenheiros de alta 
capacitação técnica da NGR desenvolvem  
geometrias de rosca sob medida.

CONTROLE

Todos os componentes da máquina, desde a 
alimentação até a granulação, são controlados 
automaticamente através da tela de toque NGR.

A administração de receitas do elemento de 
comando aumenta reprodutibilidade e garante a 
configuração simples e correta dos parâmetros 
da máquina.

1. Películas metalizadas intensamente impressas 
2. Tecidos, fibras longas 
3. Grama sintética 
4. Material em rolos sem núcleo 
5. Tecidos, fleece, tapetes 
6. Biopelículas 

Outros materiais: PA, PC, PPS, ABS, EVA, 
bioplásticos, blendas etc…
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GRANULADOGRANULAÇÃOOPCIONAIS

1. DOSAGEM
Na área entre o triturador e o alimentador da extrusora, 
é possível misturar aditivos ao fluxo de material sob o 
controle do próprio processo.

2. DESGASEIFICAÇÃO
O desgaseificador simples é constituído por duas aberturas, 
através das quais é efetuada a desgaseificação do material 
fundido mediante uma bomba de vácuo de anel de água.

3. FILTRO DO MATERIAL FUNDIDO
Oferecemos um trocador de telas manual como  
componente padrão da máquina. Mediante uma alavanca 
manual, é possível retirar alternadamente duas telas do 
plástico fundido para a limpeza. Para a limpeza automática 
do material fundido, é vantajoso o uso de um filtro com 
pistão duplo de alta qualidade, que permite a troca de 
telas sem o encerramento do processo. Para materiais 
com alto grau de contaminação, recomendamos filtros de 
material fundido com retrolavagem.

1. GRANULAÇÃO COM CORTE A QUENTE (HD)
A HD é utilizada para termoplásticos de todos os tipos, 
exceto PA 6.6, PET e PBT fundido de baixa viscosidade. 
Ajuste fácil e rápido das lâminas granuladoras, cuja 
durabilidade, associada à possibilidade de ajuste da 
pressão de contato das lâminas, é capaz de facilitar 
significativamente o trabalho de seus funcionários.

2. GRANULAÇÃO TIPO ESPAGUETE (SP)
A granulação tipo espaguete é utilizada para materiais 
fundidos de baixa viscosidade. O manejo descomplicado 
garante um granulado cilíndrico uniforme, isento de pó 
e com excelentes propriedades de mistura.

Além da alta qualidade, a granularidade uniforme do 
material também assegura uma mistura homogênea 
para compor o novo produto. Por conseguinte, a NGR 
constitui, indiretamente, uma garantia de qualidade 
constante do produto final.
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1. ALIMENTADOR VIA DESLOCAMENTO A AR
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3. ESTEIRA TRANSPORTADORA
A esteira transportadora é o tipo mais universal de 
alimentação de material – desde grumos originários de 
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núcleo. O detector de metal avisa da presença de corpos 
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Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
HQ, Production & Customer Care Center Europe
Gewerbepark 22, 4101 Feldkirchen, Austria 
Phone +43 (0) 7233 70 107-0, Fax -2

Next Generation Recycling Machines, Inc.
Sales & Customer Care Center America
3000 Center Place, Suite 100, Norcross, GA 30093, USA
Phone +1-678-720-9861, Fax -9863
Toll Free (USA only) +1-877-640-2828
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patentedby NGR

patentedb tedby NGR
A:GRAN 65-40

A:GRAN 70-40

 Ø B max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/hr]

 65 400 100 220

 70 400 120 240

MATÉRIA-PRIMA DE ALTA 
QUALIDADE

Propriedades de regranulado  
excelentes e testadas (EN 15343ff)

Tempos de residência extremamente 
curtos entre a fragmentação e a 
granulação 

Filtração e desgaseificação 
eficientes do plástico fundido

TECNOLOGIA INOVADORA

Design modular e tecnologia de 
plataforma 

Soluções sob medida para seus resíduos 
industriais ou pós-consumo garantem a 
máxima lucratividade

Aperfeiçoamentos contínuos asseguram 
a sua liderança tecnológica

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
AO CLIENTE

Operações de teste com o seu material 
em um dos nossos Centros de 
Assistência ao Cliente

Consultoria competente em gerencia-
mento de resíduos, desde a seleção da 
tecnologia até o financiamento

Colocação em funcionamento profissio-
nal, assistência local ágil e manutenção 
remota através da internet 

Alta disponibilidade de peças de reposi-
ção fornecidas por depósitos regionais

POWER INTELLIGENCE

Power Intelligence é um conceito rela-
cionado ao projeto de máquinas potentes 
com os mínimos requisitos de energia 
e de recursos

Aproveitamento do calor da fragmen-
tação

Circulação fechada de água de refriger- 
ação

Unidade de controle executa o 
gerenciamento energético

USO RENTÁVEL

Baixos custos operacionais em virtude 
da alta vazão do plástico, máxima 
economia de energia e simplicidade 
de comando

Integração à sua logística de material 
com requisitos mínimos de espaço

Vida útil longa graças a uma engenharia 
sólida e materiais de alta qualidade

OPERAÇÃO FÁCIL

Um elemento de comando central 
controla todos os componentes da 
máquina, desde a alimentação até a 
granulação, etc.

Fácil comando da máquina

Manutenção simples, rápida troca 
de material

Unidade computadorizada otimiza 
o processamento e estabiliza os 
parâmetros de processo

BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER A NGR
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, P
T Texto e ilustrações podem conter equipamentos opcionais e especiais,

os quais são fornecidos apenas com acréscimo de preço.

Sujeito a alterações técnicas e erros de impressão. 

* Valores de emissão de LDPE de acordo com a norma interna da NGR em função do material e das características.

A NGR também fornece todo o equipamento para transporte de granulado como ventiladores, tubulações, 
ciclones e muitos outros.

A:GRAN

> Tecnologia ONE-STEP
> Processamento de resíduos plásticos de difícil manipulação
> ATIVAÇÃO/DESLIGAMENTO automáticos com um único botão 
> Operação “DUMP and RUN”

SÉRIE UNIVERSAL
COMBINAÇÃO TRITURADOR-ALIMENTADOR-EXTRUSORA TECNOLOGIA “ONE STEP”

Em uma única etapa processual, as lâminas do triturador 
fragmentam lentamente o resíduo plástico e, através do 
alimentador, transportam o material fragmentado 
continuamente à extrusora.

ATIVAÇÃO/DESLIGAMENTO  
AUTOMÁTICOS COM UM ÚNICO BOTÃO

> Ativação e desligamento fáceis

> Reinicialização em menos de 2 minutos após desliga-  
 mento imprevisto, com funil e rosca de extrusão cheios

> O controle da máquina assegura um arranque 
 suave dos componentes

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS DE 
DIFÍCIL MANIPULAÇÃO

Peças volumosas, grossas ou difíceis de manipular podem 
ser processadas sem uma fragmentação prévia, desde 
que passem pela abertura do funil.

OPERAÇÃO “DUMP AND RUN”

> O nível de enchimento de material no funil é medido 
 permanentemente, controlando a alimentação de 
 forma adequada

> O carregamento descontínuo da esteira transportadora 
 é possível – o controle NGR se encarrega do resto

O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA A:GRAN 

A fragmentação dos resíduos plásticos é efetuada de forma 
suave por um triturador de construção maciça. Neste processo,  
um dispositivo pneumático empurra o material a ser moído contra 
o cilindro triturador.

Triturador, alimentador e extrusora encontram-se alinhados no 
mesmo eixo e são acionados por um único acionamento.

Após a trituração, o material moído é transportado 
diretamente à extrusora através do alimentador. Na 
extrusora, o material é submetido de forma homogênea 
a uma temperatura de fusão e, se necessário,  
desgaseificado.

A proximidade entre os componentes evita a oxidação 
do material e permite o aproveitamento ótimo do calor 
da fragmentação.

Esta combinação patenteada de triturador-alimentador-extrusora 
é uma característica de todas as máquinas da série A:GRAN.

TECNOLOGIA


