
ÍMÃS E EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS

Grade Magnética para Lixeira
A Grade Magnética para Lixeira é Ideal para ciclos pequenos e de baixo volume de produção.

A Limpeza da grade é manual e não necessita de energia elétrica devido aos ímãs permanentes.

Seu objetivo primordial é o de promover o aumento da economia em restaurantes, cozinhas industriais, bares e diversos estabelecimentos 
do segmento alimentício prevenindo o descarte de talheres e a�ns.

Construída sob medida para que você possa adaptá-la em sua empresa de forma prática e rápida, sem a necessidade de adquirir novas 
lixeiras ou mesmo lixeiras com tamanhos especí�cos.

Nossas Grades Magnéticas são tradicionalmente constituídas de tubos com espessura devidamente de�nida e preenchidos com Ímãs de 
Ferrite ou Neodímio, os quais são selecionados de acordo com a aplicação necessária.

Esses tubos são montados em estrutura de chapas e em forma de grade. As distâncias entre os tubos magnéticos são de�nidas de acordo 
com sua necessidade, bem como o espaçamento entre as divisões da grade e diâmetro dos tubos.

Com relação ao seu formato, elas podem ser quadradas, retangulares, cilíndricas, dentre outros, para que possam ajustar-se de forma 
adequada a sua lixeira.

Aplicações:
São utilizadas nos seguintes segmentos:

• Bares
• Restaurantes
• Indústrias
• Cozinhas industriais
• Diversos estabelecimentos do segmento alimentício

Especi�cações Técnicas:
• Dimensões: De acordo com aplicação; estrutura: Aço Inox 304;
• Regime de trabalho: Contínuo;
• Tipo de ímã:  Neodímio ou Ferrite;
• Fixação: Ganchos
• Força Magnética: 2.500 até 4.500 Gauss;
• Temperatura de Trabalho: Neodímio até 80°C e Ferrite até 250°C;
• Acabamento: Jateado;
• Tipo de Solda: Solda TIG.

*Dimensões do equipamento, alimentação elétrica, estrutura em Aço Inox 316L e acabamento Sanitário, são opcionais e de acordo
com a necessidade do cliente. Não acompanha lixeira.
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