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1. Conteúdo da caixa 
 

NOME DA PEÇA QTD. 
Envasadora Prymaxx Semiautomática Economy 1 

Bico de envase 1 
Mangueira com terminais TC 2 

Canote de vácuo 1 
Jogo com 3 ponteiras para bico 1 

Bomba de engrenagem acoplada à Envasadora 1 
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2. Instruções de segurança 
 

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto da envasadora 
PRYMAXX semiautomática Economy juntamente com seus assessórios.  
O manual foi desenvolvido para ser utilizado pelo operador do equipamento com 
treinamento e qualificação técnica adequada. A máquina deve ser conservada em 
ambiente conhecido pelo responsável. Durante a operação do equipamento é 
estritamente proibido realizar limpezas ou reparos. 
 
NOTA: Para propósito deste manual, pessoas qualificadas são aquelas que 
receberam o treinamento e estão aptas para:  
 

A. Instalar, energizar e operar de acordo com este manual e com o treinamento 
oferecido. 

B. Manutenção corretiva e preventiva, e os procedimentos legais de segurança 
vigentes.  

C. Utilizar os equipamentos de proteção de acordo com as normas 
estabelecidas. 

D. Prestar serviços de primeiros socorros.  
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3. Envasadora PRYMAXX Economy 

 

 

 

Envasadora PRYMAXX semiautomática Economy é um equipamento perfeito para 

envases de produtos em geral. A envasadora dosa cosméticos, produtos 
farmacêuticos, químicos, lubrificantes, defensivos agrícolas e fertilizantes foliares.  

O equipamento transfere líquidos, semilíquidos e pastosos. 

O controle é feito por um IHM TOUCH frontal de fácil manuseio.  

O método de operação da envasadora pode ser feito por: automático ou manual via 

pedal. O modo de envase é de apenas um bico podendo ser ajustado para diversos 

tipos de gargalos, devido ao jogo de ponteiras.  

A envasadora PRYMAXX consegue trabalhar com sucção negativa, podendo 
dispensar em alguns casos o tanque alimentador.  

Equipamento prático para trabalho em bancadas, dimensões pequenas e fácil 
manuseio. 

4. Descrição do processo 
 

A envasadora PRYMAXX semiautomática Economy têm função de dosar frascos com 

produtos (líquidos, semilíquidos ou pastoso) de forma precisa e eficaz. A dosagem 

da mesma pode ser de modo automático ou manual através de pedal. 

Cada produto tem suas particularidades de viscosidade e densidade, ficando 

o operador responsável pela melhor opção de ajuste da velocidade, sendo que 
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a mesma tem influência marcante nos padrões de produtividade do 

equipamento. 

Lembrando que para dosar de forma correta, é necessário que todas as mangueiras 

estejam preenchidas com produto, e sem entradas de ar. Só dessa forma é possível 

conseguir uma calibração adequada. Outro detalhe importante é não deixar que a 

bomba rode a seco, é necessário que a mesma tenha um pouco de produto, para não 
danificar as engrenagens. 

Caso necessite de reparos, entre em contato com nosso atendimento. 

 

a. Descrição do equipamento  
 

Como citado acima, o equipamento é composto de um IHM touch em seu 

frontal, onde é feito todo controle de dosagem. Acompanha também, na parte 

frontal ou superior do equipamento um botão de emergência, no qual, 

quando ativado interrompe o funcionamento da envasadora imediatamente. 

Sempre que acionado, aparecerá uma mensagem em sua tela, avisando e 

orientando que a emergência foi acionada. Para funcionamento da máquina, 

deve-se destravar o botão de emergência. Para destravar o mesmo, basta 

girar o botão no sentido horário. 

A parte traseira do equipamento é constituída pelo pneumático, onde se faz 

o controle de abertura e fechamento do bico através da válvula solenoide. O 

controle do ar comprimido é através de um filtro de ar, onde não é necessário 

óleo lubrificante, e é imprescindível manter sempre o ar constante para 

melhor funcionamento do envase. Ainda no pneumático, acompanha um 

gerador de vácuo para auxiliar em produtos mais densos. Acoplado ao motor 
está a bomba de engrenagem, que faz a dosagem do produto. 

 

 

b. Manutenção, limpeza e instalação 
 

Recomendamos que toda manutenção, limpeza ou instalação no 

equipamento seja feita com a mesma desligada da rede elétrica e com 

extremo cuidado. 

A limpeza do equipamento deve ser feita de acordo com as normas de 

assepsia da empresa. Sempre que for higienizar a envasadora, lembre-se de 

não jogar água, pois pode danificar todo o equipamento elétrico e eletrônico. 

Use panos úmidos ou secos para limpeza do equipamento. Não esfregue a 

carcaça com palha de aço, porque dessa forma pode-se danificar todo o 

equipamento, pois toda a carcaça do equipamento é de aço inox escovado. 

Para limpeza de bomba e bicos, desmonte os mesmos com atenção sempre 
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verificando suas vedações e anéis Órion. Se houver algum desgaste em 

vedações ou anéis, entre em contato com a empresa e peça seu kit de reparos. 

Lembre-se de lubrificar com frequência os anéis Órion do bico. 

A limpeza da carcaça pode ser feita com água ou álcool e com um pano limpo. 

Em seguida, com um pano limpo pode-se passar óleo de peroba para manter 

o inox hidratado. Lembre-se também de retirar a alimentação de ar do 

equipamento, para que não se tenha nenhum risco de acidentes. 
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5. Como operar o equipamento 
 

Para ligar ou desligar a envasadora PRYMAXX semiautomática Economy, ligue-a a 

uma tomada 220v, em seguida utilize a chave geral localizada na parte traseira do 

equipamento, ao lado do pneumático para dar o start ao seu equipamento. Verifique 

também se o lubrifil, localizado ao lado do conjunto pneumático, está conectado a 

um compressor de ar, no qual o manômetro deve estar medindo em média 6 a 6,5 
bar e o ar precisa estar sempre constante.  

A envasadora semiautomática é um equipamento de manuseio fácil e intuitivo. Sua 

dosagem é rápida e precisa. 

Nas imagens abaixo, consegue-se visualizar alguns componentes do equipamento 

para melhor entendimento do operador: 

• Item 1: Botão de emergência. Situado na parte superior do equipamento, ou ao 

lado do IHM touch screem. Serve principalmente para interromper o 

equipamento sempre que necessário. Basta pressiona-lo para frente e a 

envasadora corta todo o processo. Para soltar o botão de emergência, basta gira-

lo no sentido horário que ele volta para posição normal e assim pode-se voltar 

ao envase de forma correta e segura. Sempre que estiver pressionada, aparecerá 

uma mensagem no painel de controle informando.   

• Item 2: IHM TOUCH SCREEM. Tela onde o prestador de serviço consegue 

realizar toda a operação e ajustes de envase. Controla-se a velocidade do envase, 

o tempo de envase, o intervalo entre envases e também o vácuo, se necessário 

usar. É de fácil manuseio e bastante intuitivo. Cada tela tem sua função especifica, 

assim como cada botão. 

• Item 3: Bico de envase. Bico por onde será injetado o produto no frasco.  

Posicionado à frente da máquina em um braço móvel. 
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• Item 4: Lubrifil. Parte pneumática onde é feito o controle da quantidade de ar 

que a máquina trabalhará. Acompanha uma válvula manual de segurança, onde 

você consegue tirar e colocar o ar da linha de produção. O ideal é sempre manter 

entre 6 e 6,5 bar de pressão e de forma constante, para não atrapalhar o 

rendimento e a precisão do equipamento 

• Item 5: Banco de válvulas. Parte pneumática onde você conecta suas 

mangueiras de ar, que vão ligadas ao cilindro do bico de envase. Existem 2 

válvulas neste banco, uma para o bico, e a segunda para o canote de vácuo, caso 

seu produto precise de sucção. Todas as mangueiras saem identificadas como 

bico inferior ou superior de maneira a simplificar a operação do equipamento e 

também para facilitar para o operador.  

• Item 6: Chave duas posições ON/OFF. Chave onde você liga seu equipamento. 

Lembrando também de sempre verificar se a máquina está ligada a uma tomada 

220v. 

• Item 7: Bomba de engrenagem 30mm. Bomba que vai dosar o seu produto. 

Necessita estar em boas condições de uso para um perfeito funcionamento. 
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6. Bico injetor 
 

O bico em vista explodida é para melhor compreensão do colaborador. Na 

figura abaixo é possível ver um bico modelo padrão PRYMAXX. 

O bico tem grande responsabilidade no processo de envase, o mesmo ajuda 

na dosagem e na precisão. Quando bem regulado, não deixa com que tenha 

vazamento de produto. 

Se houver desgaste de vedações ou com o cilindro estragado e com 

vazamentos, a produção já não será a mesma e o colaborador perceberá o 

mal funcionamento. Tendo assim que trocar as vedações e anéis. Mantenha 

sempre o bico limpo e lubrificado para uma maior longevidade dos 

componentes. 

Lembrando que o bico é composto de inox 316. 

Na tabela abaixo, juntamente com o desenho, você encontra as identificações 

de cada componente que compõe o bico. Basta entrar em contato com nosso 

setor de vendas caso necessite de peças para reposição. Sempre haverá para 

pronta entrega. Lembrando que este desenho é de um bico modelo padrão 

PRYMAXX. 

 

 

COD. DESCRIÇÃO QTD. 
1 CILINDRO PNEUMÁTICO 1 
2 NIPPLE TC 1 
3 ANEL ORION MAIOR 2 
4 HASTE 1 
5 ANEL ORION MENOR 1 
6 ANEL DE VEDAÇÃO 1 
7 ABRAÇADEIRA TC 1 
8 CORPO DO BICO INJETOR 1 
9 ANEL ORION DA PONTEIRA 1 

10 PONTEIRA PEQUENA 0-1 
11 PONTEIRA MÉDIA 0-1 
12 PONTEIRA GRANDE 0-1 
13 SUPORTE AJUSTÁVEL  1 
14 SUPORTE FIXO 1 
15 MANÍPULO DO SUPORTE 1 
16 PARAFUSO ALLEN 2 
17 ARRUELA ESPAÇADORA 2 
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7. Bomba 
 

A bomba de engrenagem PRYMAXX em vista explodida é para um melhor 

entendimento do operador. A mesma é composta de inox 316 polido. Para o 

funcionamento correto, é necessário que todo o composto esteja em seu 

perfeito estado de funcionamento, para que não ocorra desgastes 

desnecessários. É importante que seja de conhecimento do operador todos 

os componentes da bomba, isso ajuda na manutenção preventiva e evita o 

mal-uso. Desgastes com o tempo são normais. Abaixo listamos e apontamos 

todos os componentes da bomba de engrenagem padrão.  

 
COD NOME DA PEÇA QTD. 

1 CORPO DA BOMBA DE SUCÇÃO 1 
2 ENGRENAGEM DA BOMBA 2 
3 BUCHA DE APOIO 2 
4 BUCHA DE APOIO DO EIXO DE TRAÇÃO 2 
5 ANEL DE VEDAÇÃO 2 
6 TAMPA FRONTAL 1 
7 TAMPA TRASEIRA 1 
8 RETENTOR 1 
9 ANEL ELÁSTICO 1 

10 EIXO DE TRAÇÃO 1 
11 CHAVETA 1 
12 EIXO DE APOIO 1 
13 ACOPLAMENTO 1 
14 PARAFUSO ALLEN INTERNO 1 
15 BORRACHA DO ACOPLAMENTO 1 
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8. Telas 
 

As telas de comando são simples e diretas. Abaixo será descrito como 

navegar por elas e como alterar seus valores para um envase mais preciso. 

Nossa primeira tela é a tela de emergência, a mesma só aparece quando o 

emergência for acionado.  

 

 
(Emergência) 

 

“Emergência acionada” significa que seu botão de emergência foi 

pressionado. Para desliga-lo basta  girar o botão de emergência, localizado 

acima ou ao lado do IHM touch, no sentido horário, para que a emergência 

seja desligada e o funcionamento da máquina volte ao normal.  

 

Para navegar entre as telas basta você apertar o botão reset, dessa forma o 

operador terá acesso as telas de operação do equipamento.  

 

Abaixo descreveremos como navegar entre as telas do seu IHM TOUCH para 

uma melhor calibração do seu equipamento.  
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(Tela Inicial) 

 

Em sua tela inicial, a IHM touch screem traz todos os modos de operação que 

podem ser utilizados pelo operador. A máquina pode ser operada no modo 

automático ou manual via pedal, ela vem com o modo limpeza e também com 

o modo sucção, utilizado quando o produto a ser envasado é mais denso e 

precisa de um auxilio para se preencher as mangueiras de produto.  

Abaixo descreveremos todas as telas, e a forma correta de manuseio do 

equipamento.  

Começaremos assim com a tela operação AUTOMÁTICO: 

 

 

 
 

(Tela modo automático) 
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Ao clicar na tela no botão automático, o operador irá acessar a essa tela. O 

modo de operação é bem simples e prático. O operador consegue visualizar 

sua produção, controla sua velocidade, intervalo entre envases e tempo de 

envase. Para mudar qualquer uma das funções citadas anteriormente, basta 

clicar em cima do numero e modifica-lo conforme sua necessidade perante 

sua produção.  

 

 
 

Quando o operador clicar no botão de velocidade, intervalo de envase ou 

tempo de envase, ele irá encontrar essa tela para conseguir alterar os valores. 

Quando selecionar o valor desejado, bastar clicar em ENTER e os valores 

serão alterados. Lembrando que o produto interfere diretamente esses 

valores alterados. 

Para retornar a tela de inicial e escolher outro modo de trabalho, basta clicar 

na seta no canto inferior do lado direito da tela. 

Se seu modo de trabalho for o manual, o operador encontrará esta tela: 

 

 
(Tela modo manual) 
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No modo manual, o operador consegue operar o equipamento via pedal, ou via 
touch screem. Nesta tela, o operador visualiza sua produção e consegue 
modificar a velocidade de envase e o tempo de envase. Nesse modo, o intervalo 
de envase fica a criterio do operador, sendo em modo manual. 
Para mudar os valores de velocidade ou tempo de envase, basta clicar em cima     

do valor e alterar o mesmo.  

 

 

 

 

 

 

O operador terá acesso a essa tela numérica para conseguir alterar esses 

valores de velocidade e tempo de envase. Em seguida aperte ENTER para 

validar os valores. Lembrando que o produto interfere diretamente nesses 
valores. 

Para retornar a tela inicial, basta clicar na seta no canto inferior direito da 

tela. A próxima tela, é a tela de limpeza.  
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(tela de limpeza) 

 

A tela de limpeza, é a tela onde o operador consegue fazer uma assepsia do 

seu equipamento com uma velocidade escolhida pelo mesmo. A velocidade 

será constante, lembrando apenas que utilize produtos de limpeza que não 

agridam o equipamento, para sua maior durabilidade. Esse método de 

utilização não tem um limite de tempo, cabendo assim ao operador iniciar o 

procedimento e desligar quando o mesmo perceber que o equipamento está 

limpo e todo o processo de assepsia foi executado. 

Para retornar ao menu inicial, basta clicar na seta inferior do canto direito. 

A próxima tela é a tela de sucção. 

 

 
(tela de sucção) 
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Ao chegar a esta tela, o operador conseguirá ajustar a velocidade de sucção. 

A sucção, nada mais é que a geração de um vácuo. O mesmo é usado com a 

ajuda de um canote de vácuo situado atrás, juntamente com o bloco de 

válvulas pneumáticas. O canote é acoplado ao bico e em seguida se aperta o 

play para dar inicio a sucção do produto. A velocidade de sucção é de acordo 

com o produto, e quando o produto chega a bomba e for possível visualizar o 

mesmo na mangueira de saída para o bico, aperte o botão de emergência ou 

apenas aperte na tela para parar, pois é melhor evitar que o produto entre 

pelo canote e pela mangueira de ar. Assim evita-se de causar danos ao 

gerador de vácuo. 

ATENÇÃO: o vácuo só é necessário quando o produto vigente é viscoso, caso 

contrário não será preciso o uso do mesmo. 

9. Parametrização 
 

A primeira atitude a ser tomada para parametrizar o volume a ser envasado é 

selecionar o modo de operação do equipamento, podendo ser ele Automático ou 
Manual (Via Pedal). 

Lembrando que para manter a forma certa de se fazer o envase é necessário 

conferir que não haja entrada de ar em nenhuma vedação e que não se crie 
bolhas de ar dentro das mangueiras. 

Para iniciar a parametrização do envase, lembre-se de colocar um tempo de envase 

maior e uma velocidade acima de 35% para puxar o produto e preencher toda a 

mangueira. Quando preencher, pare a máquina e em seguida coloque os seus valores 

corretos para envase como ensinado no Tópico 8 do Manual. Todos os modos se 

resumem no acerto da razão “Velocidade x Vazão”. Sendo assim será necessário 

ajustar a vazão com um Becker ou outro recipiente. Acione o sistema ajustando a 

vazão gradativamente até se obter uma velocidade onde o produto se comporte de 

modo a não espumar, criar bolhas ou espirrar para fora do frasco e assim se 

comporte dentro da embalagem. 

Para ajuste do volume recomenda-se que depois do ajuste de vazão, inicie-se com o 

tempo de 1,0 segundos e aumente gradativamente esse tempo até se obter o volume 

desejado. 

 

Obs.: Cada produto tem suas particularidades de viscosidade e 

densidade, ficando o operador responsável pela melhor opção de ajuste 

da velocidade, sendo que a mesma tem influência marcante nos padrões 

de produtividade do equipamento. 
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10. Termos de garantia  
 
A PRYMAXX Automação oferece garantia para defeitos de fabricação ou de 
materiais conforme segue os termos:  
 

A. É condição essencial para a validade desta garantia que o(a) comprador(a) 
examine minuciosamente os equipamentos adquiridos imediatamente após 
a sua entrega, observando atentamente as suas características e as instruções 
de instalação, ajuste, operação e manutenção dos mesmos. Os equipamentos 
serão considerados aceitos e automaticamente aprovados pelo comprador, 
quando não ocorrer a manifestação por escrito do comprador, no prazo 
máximo de 10 dias úteis após a data da entrega.  

B. O prazo desta garantia é de 12 meses contados da data de Emissão da NF. 
Fornecimento presente neste termo. 

C. Na ocorrência de qualquer anomalia deverá disponibilizar para a PRYMAXX, 
pelo período 07 dias úteis para correção. 

D. Identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos. 

E. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, 
substituição de peças cobertas pela garantia, não se responsabilizando a 
PRYMAXX por danos a pessoas, terceiros, a outros equipamentos ou 
instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou 
consequentes.  

F. A presente garantia não cobre desgastes naturais por parte de equipamentos 
mecânicos (engrenagens, vedações, juntas, eixos, bombas) nem falhas 
cometidas por parte de operadores.  

G. Não será cobrado, no período de garantia, qualquer ônus referente à hora 
técnica, independente ser manutenção ou treinamento para novos produtos, 
ficando o Comprador com a responsabilidade apenas das despesas de 
deslocamento, estadia e alimentação dos técnicos solicitados.  

H. Limita-se esta garantia aos seguintes equipamentos, com seriais abaixo 
relacionados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fale Conosco: prymaxx@prymaxx.com 


