


As vantagens da Silverson
Por mais de 60 anos a 
Silverson tem se especializado 
na fabricação de misturadores 
de alto cisalhamento para 
indústrias de processo ao redor 
do mundo.

Com clientes em mais de 
150 países, e atendendo 
à indústrias tão diversas 
como as de alimentos, 
farmacêutica, de cosméticos, 
óleos lubrificantes e produtos 
petroquímicos, a Silverson 
tornou-se líder mundial na 
área de misturadores de alto 
cisalhamento. É freqüente as 
indústrias especificarem os 
misturadores Silverson como 
o equipamento ‘padrão’ para 
seus processos de fabricação.

Sendo uma empresa realmente 
internacional, a Silverson está 
representada por uma rede 
de empresas associadas, 
distribuidores e agentes em 
mais de 150 países, atendendo 
a Europa, América do Norte, 
Ásia, Australásia, América do 
Sul e África

Rapidez
A excepcionalmente rápida 
ação de mistura dos 
equipamentos Silverson reduz 
substancialmente os tempos de 
processo quando comparados 
com agitadores e misturadores 
convencionais, e podem reduzir 
os tempos de mistura em até 
90%.

Versatilidade     
A vantagem dos equipamentos 
da Silverson é que apenas 
um só equipamento poderá 
processar aplicações que no 
passado precisariam de varios 
equipamentos.
Esta incomparável 
versatilidade permite que 
qualquer equipamento possa 
processar uma larga gama de 
aplicações de mistura incluindo 
desintegração, emulsificação, 
homogeneização, dispersão, 
solubilização e redução de 
tamanho das partículas.
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Como Funciona
A vantagem dos 
misturadores Silverson de 
alto cisalhamento, tipo rotor/
estator, quando comparados 
com um simples agitador 
convencional, decorrem da 
ação de misturar/cortar à 
medida que os materiais são 
atraídos e forçados a passar 
através da cabeça de trabalho 
Silverson especialmente 
projetada, que é o coração do 
equipamento.

Estágio 1
A alta velocidade de rotação 
das lâminas do rotor dentro da 
cabeça de mistura, usinada 
com precisão, exerce uma 
sucção poderosa, levando os 
materiais líquidos e sólidos para 
cima, para longe do fundo do 
vaso e em direção ao centro da 
cabeça de trabalho.

Estágio 2
A força centrífuga atrai então os 
materiais em direção à periferia 
da cabeça de trabalho, onde 
estes são submetidos a uma 
ação de moagem no espaço 
usinado com precisão entre 
as extremidades do rotor e a 
parede interna do estator

Estágio 3
Isto é seguido de intenso 
cisalhamento hidráulico à 
medida que os materiais 
são forçados para fora, em 
alta velocidade, através das 
perfurações do estator, sendo 
então recirculados.

Estágio 4
Os materiais expelidos da 
cabeça de trabalho são 
projetados radialmente em 
alta velocidade, em direção às 
paredes do vaso de mistura. Ao 
mesmo tempo, material novo é 
continuamente atraído para a 
cabeça de trabalho, mantendo 
assim o ciclo de mistura.  
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Misturadores de Laboratório

Misturadores para Escala Piloto
Série AX
Silverson oferece uma gama des 
misturadores para plantas piloto 
e pequenas produções, para 
bateladas de até 50 litros

O modelo AX5 possui todos os 
recursos da linha L5M, com motor 
de 1HP e variação infinita de 
velocidade até 6.000 rpm.

O modelo AX3 com motor TEFV ou 
à prova de explosão de até 1HP 
e inversor de freqüência opcional 
para permitir variação de rpm.

O modelo AX/AIR, com motor de ar 
comprimido de 0,5 HP, para áreas 
classificadas.

Verso
O Verso da Silverson é um 
misturador em linha ideal para 
trabalhos em laboratórios ou 
plantas piloto, permitindo realizar o 
“scale-up” para quaisquer modelos 
Silverson em Linha na escala 
industrial, 

Equipado com tacômetro digital, 
amperímetro e timer programável, 
sendo indispensável para 
aplicações  com necessidade 
de validação do processo e 
reprodutibilidade.

Os misturadores de laboratório 
da Silverson são adequados para 
uma ampla gama de aplicações 
- mistura, emulsificação, 
homogeneização, desintegração 
e dissolução – com eficiência e 
flexibilidade não alcançadas por 
outras máquinas. 

Com capacidade de processar 
desde  1ml até 12 litros e com a 
possibilidade de misturar em linha 
com vazões de até 20 litros/minuto, 
oferecem excelente capacidade 
de reproduzir na escala industrial 
as mesmas aplicações, permitindo 
definir (scale up) o modelo mais 
adequado para a produção 
industrial.

A nova série L5 da Silverson é 
ideal para todos os trabalhos 
de laboratório, pesquisa e 
desenvolvimento, análise de QA e 
produção em pequena escala, para 
todo tipo de indústrias.

Características:
- Motor de 1HP monofásico e 
 variação infinita de velocidade 
 até  8.000 rpm.
- Controle tipo “touch screen”
- Tacômetro digital, timer 
 programável e amperímetro.  
- Programa “DataLogger” 
 (opcional) para monitorar e 
 registrar rpm e amperes.
- Suporte com subida e descida 
 acionadas eletricamente



Silverson oferece uma gama 
completa de misturadores de 
imersão para múltiplas aplicações, 
podendo misturar, emulsificar, 
homogeneizar, desintegrar ou 
dissolver, com uma eficiência e 
flexibilidade não conseguidas por 
outros equipamentos de mistura.
Capacidades para processar 
bateladas de 5 até 30.000 litros.

Toda a linha de Misturadores de 
Imersão da Silverson é simples e 
robusta, garantindo fácil limpeza e 
mínima manutenção.

Misturadores de imersão de 
pequeno e médio porte podem ser 
usados com um suporte móvel, 
permitindo movimentá-los de 
um tanque para outro e também 
subindo e baixando-os durante a 
operação para poder otimizar a 
posição nos diferentes estágios do 
processo, aumentando assim ainda 
mais sua versatilidade.

Silverson é líder mundial no projeto 
e fabricação de misturadores do 
tipo rotor/estator de grande escala, 
com capacidade de processar até 
30.000 litros. Todas estas máquinas 
são fabricadas individualmente 
para cada ordem, construídas para 
atender as especificações de cada 
cliente.
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Misturadores de Imersão

Misturadores Ultramix
O misturador Ultramix da Silverson 
foi projetado para aplicações que 
requeiram muito mais recursos que 
os de um agitador ou raspador 
convencional, mas que não 
precisariam necessariamentede de 
um intenso alto cisalhamento de 
um misturador de rotor/estator da 
Silverson. 

Vantagens:
- Projeto ultra-higiênico
- Projetado para limpeza no 
 local (CIP) 
- Seu poderoso ‘vortex’ 
 permite incorporar 
 rapidamente grandes  volumes de 
 pós.
- Excelente movimentação no 
 tanque
- Baixa manutenção
- Baixo consumo de energia.
- Possível de usar tanto em 
 agressivas  aplicações químicas 
 quanto em aplicações com 
 exigências de higiene. 
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Misturadores em Linha

Misturadores em Linha para 
aplicações especiais
Silverson oferece uma gama de 
Misturadores em Linha adequados 
para aplicações perigosas e 
quimicamente agressivas. 
Tendo os rotores as mais altas 
velocidades tangenciais e taxas 
de cisalhamento do mercado, 
permitem que os tempos de 
produção sejam reduzidos em até 
90%, diminuindo assim o desgaste 
mecânico e a necessidade de 
manutenção, mas oferecendo uma 
maior quebra das partículas, rápida 
emulsificação, solubilização ou 
dispersão.

Recursos opcionais:
- Camisa de refrigeração para 
 produtos termo- sensíveis. 
- Materiais de construção não 
 standard ou com aço 
 endurecido, para produtos 
 altamente abrasivos ou 
 corrosivos.
- Capacidades de auto-
 bombeamento desde 220  até 
 300.000 L/H

Os misturadores de alto 
cisalhamento Silverson são 
extremamente rápidos e eficientes 
e capazes de reduzir os tempos 
de processo em até 90%.

Misturadores em Linha Ultra 
Higiênicos UHS
Os Misturadores em Linha Ultra 
Higiênicos – UHS são certificados 
por 3A e EHEDG, e projetados 
para atender as determinações 
da FDA e cGMP, ideais para 
aplicações de alimentos, 
farmacêuticas e quaisquer outras 
indústrias com rígidas exigências 
de higiene.  Seu projeto oferece 
maior versatilidade, tendo também 
como opção configurações multi-
estágios, resultando em tempos 
de mistura substancialmente 
mais rápidos, e permitindo 
maior redução do tamanho das 
partículas.  

Características:
- Selo mecânico ultra higiênico 
 aprovado por EHEDG , que 
 pode ser facilmente convertido 
 para selo duplo.
-  Projetados para limpeza e 
 esterilização no local (CIP e SIP)
-  Auto-bombeamento
-  Livre de aeração
-  Construção sem partes que 
 possam acumular sujeira.
-  Sem contato metal/metal
-  Sem partes fundidas (sem 
 porosidades)
- Todas as partes molhadas feitas 
 em aço inox 316L



Silverson possui mais de 60 anos 
de experiência em mistura de pós 
em líquidos e oferece misturadores 
para uma grande gama de 
materiais e tamanhos de bateladas.

Misturadores de Pós em Líquidos 
Flashmix  
O novo Flashmix da Silverson 
reúne nossa filosofia de projetos 
inovadores com métodos testados 
e aprovados, numa solução 
simples, efetiva e de baixo 
custo para as mais desafiadoras 
aplicações de mistura de pós em 
líquidos.
O Flashmix é ideal para aplicações 
nas indústrias de Alimentos, 
Cosméticos e Farmacêutica. 
Existem 2 modelos de Flashmix, 
cada um disponível com ou sem 
mesa em inox, para facilitar o 
manuseio dos sacos de pós.

Vantagens:
- Rápida incorporação de pós
 com taxa de até 5.000 Kg/h
- Produtos livres de aglomerados 
- Projetado para limpeza e 
 esterilização no local (CIP e SIP))
- Projeto sanitário certificado por 
 EHEDG e 3A
-  Design ergonômico
- Baixo custo de energia 
 requerido, já que não precisa
 de bomba adicional
- Simples - o Flashmix é fácil de 
 instalar, de operar e de limpar
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Misturadores de pós/l íquidos

Sistema de Mistura de Pós em 
Líquidos Flashblend
O Flashblend da Silverson é um 
sistema especificamente projetado 
para uma rápida incorporação 
de grandes volumes de pós 
em líquidos, incluindo aqueles 
mais complexos como gomas 
e espessantes. O sistema é 
projetado para incorporar pós num 
ciclo contínuo ou semi-contínuo, 
podendo trabalhar com diferentes 
viscosidades, desde produtos 
com baixa viscosidade até géis 
viscosos.

Vantagens:
- Disponível para produções em 
 grande escala
- Fácil de ser incorporado à 
 sistemas automatizados, 
 incluindo unidades de descarga 
 de big bags. 
- Disponíveis unidades totalmente 
 esterilizáveis. 
- Poderão ser customizados 
 para atender especificações dos 
 clientes.
- Livre de aglomerados
- Repetitividade de resultados
- Aeração mínima



United Kingdom
Corporate Headquarters
Silverson Machines Ltd.
Waterside, Chesham
Buckinghamshire HP5 1PQ
England
Tel: +44 (0) 1494 786331
Fax: +44 (0) 1494 791452
Email: sales@silverson.co.uk

United States
Silverson Machines, Inc.
355 Chestnut Street
East Longmeadow, MA 01028
Tel: +1 (413) 525-4825
Fax: +1 (413) 525-5804

Email: sales@silverson.com

France
Silverson France
12 Boulevard Louise Michel
91030 EVRY CEDEX
France
Tel: +33 (0) 1 60 77 91 92
Fax: +33 (0) 1 60 77 81 88
Email: info@silverson.fr

Japan
Silverson Nippon Limited
Onohara Higashi 4-22-3
Mino 562-0031,
Osaka - JAPAN 
Tel: +81-72-734-8003
Fax: +81-72-734-8004
Email: sales@silverson.co.jp

Brazil
Represented by:
HA Representações Ltda.
Granja Viana, Cotia, SP
Tel: +55 (011) 3167-3077
Email: vendas@harepresenta.com.brwww.silverson.com.br

Silverson® é a marca registrada de Silverson Machines Ltd.
Square Hole High Shear Screen™ é uma marca registrada de 
Silverson Machines Ltd.
Patente pendente. 

Silverson tem o prazer de poder atender algumas das 
melhores empresas do mundo:

As marcas comerciais e os logotipos das empresas foram incluídos com a gentil autorização dos proprietários.


