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As peneiras vibratórias LCM-3D In-Line de 4 painéis minimizam a perda 
de fluidos e aumentam a secura dos cascalhos. Disponibilizadas em 
duas configurações (skid individual e duplo) com mais de 3,1 m2 (33,4 
pé3) de área de peneiramento por cesta, o desempenho excepcional do 
LCM-3D pode ser atribuído aos recursos exclusivos do design da cesta 
vibratória. Os sólidos perfurados prejudiciais são removidos com o 
movimento linear eficaz. O CONSTANT-G CONTROL™ (CGC) também pode 
ser adicionado para satisfazer melhor à demanda operacional.

Projetado especialmente com uma altura total reduzida, estas peneiras 
vibratórias podem permanecer sobre o tanque durante os movimentos 
da plataforma. 

A exclusiva descarga frontal de líquidos e os motores Vibra integrais 
instalados na lateral ajudam a manter a altura em um mínimo. O design 
da cesta permite a montagem do painel de acabamento em 0° e de outros 
painéis com inclinação de +5°. Isto minimiza as piscinas de líquido e reduz 
peso desnecessário sobre as peneiras.

Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais 
informações.

RECURSOS DE SERVIÇOS COMPLETOS QUANDO 
O ESPAÇO PARA CABEÇA É PREMIUM

Peneira vibratória individual LCM-3D In-Line de 4 painéis Peneira vibratória dupla LCM-3D In-Line 4 painéis

Especificações e dimensões nominais - Individual*
Dimensões (C x L x A) 3.315 x 2.032 x 1.067 mm (130 ½ x 80 x 42 pol.)
Altura da comporta 0,84 mm (33 pol.)
Peso seco 1.769 kg (3.900 lb)
Área de peneiramento 3,1 m2 (33,4 pé2)
Quantidade de peneiras 4
Tipo de tela Pré-tensionada
Ângulo da peneira 4 painéis (0°, +5°, +5°, +5°)
Ângulo da cesta -2° a +2° ajustável
Vibração Linear
Tipo de motor Motores do recipiente vibratório
Força gravitacional (G) Nominal fixa

• 6 G - 2,5 hp
Com o CONSTANT-G CONTROL - patenteado em todo mundo:
•  Automático - ajustes constantes à medida que a carga aumenta ou diminui
• 6,2 G ideal - 2,5 hp 

*As especificações estão sujeitas a alterações sem nenhum aviso prévio. Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais informações.

Especificações e dimensões nominais - Dupla*
Dimensões (C x L x A) 3.315 x 4.505 x 1.067 mm (130 ½ x 177 ⅜ x 42 pol.)
Altura da comporta 0,84 mm (33 pol.)
Peso seco 4.672 kg (10.300 lb)
Área de peneiramento 3,1 m2 (33,4 pé2) por cesta
Quantidade de peneiras 4
Tipo de tela Pré-tensão
Ângulo da peneira 4 painéis (0°, +5°, +5°, +5°)
Ângulo da cesta -2° a +2° ajustável
Vibração Linear
Tipo de motor Motores do recipiente vibratório
Força gravitacional (G) Nominal fixa

• 6 G - 2,5 hp
Com o CONSTANT-G CONTROL - patenteado em todo mundo:
•  Automático - ajustes constantes à medida que a carga aumenta ou diminui
• 6,2 G ideal - 2,5 hp 

*As especificações estão sujeitas a alterações sem nenhum aviso prévio. Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais informações.

BRANDT™ Peneira Vibratória LCM-3D em linha


