
A Lucato oferece ao mercado linhas completas para pele�zação de Ração Animal e  

outros. 

Pele�zadoras modernas e robustas, projetadas de acordo com as normas internacionais, vi-
sando as mais rigorosas condições de trabalho. 

-Produção de Rações  Comerciais 

-Produção de Rações Bovinas 

-Produção de Rações para Avicultura 

- e outros seguimentos  

-Concepção constru�va  moderna e robusta                               

- Base construída em aço carbono, inteiramente sol-

dada e realizado alivio de tensão em toda a base.                            

-Alojamento para bucha de bronze para perfeito as-

sentamento do eixo central                  

-Eixo central fundido em aço SAE 8640 com trata-

mento térmico, e sistema de furação interna para 

lubrificação durante operação dos conjuntos de ro-

los e rolamento principal.     

-Anel de desgaste em aço Inox 304, eixo oco fundido 

em aço SAE 4330, e porta frontal reves�da em inox 

304, para maior durabilidade 

-Misturas com 20% de volume ú�l                         

- Sistema de Lubrificação Automá�ca  

- Sistema automá�co para evitar embuchamento  

-Sistema de segurança para evitar acidentes com  

Operadores na Porta Frontal                                     

-Sistema de segurança através do pino de segurança 

fixado no sistema do eixo central, evitando danos a ma-

quina caso entrada de corpos estranhos, e choque me-

cânico acima do projetado 

-Acionamento através de polias e correias especiais, 

proporcionando uma transmissão silenciosa, limpa e de 

baixa manutenção. 

Amplamente u�lizados em diversos segmentos:  



MODELO Diâmetro  

MATRIZ –mm 

A (mm) B (mm) C (mm) Potência 

cv 

Produção até 

kg/hota 

MPL-128 304 1420 1720 1600 25 a 50 3000 

MPL-176 419 1850 2530 2960 75 a 150 15000 

MPL-209 507 1850 3150 3160 150 a 200 20000 

MPL-3012 762 3190 3840 3630 250 a 300 30000 

       

Produção indicada é es�mada baseada em formulação para Ração  Frango de corte, sendo que as ca-

pacidades podem variar de acordo com formulação, furo e  taxa de compressão da matriz, qualidade 

da matéria prima e do vapor u�lizado. Sendo imprescindível a automação do sistema, para perfeito  

funcionamento e produção. 

Para os Modelos MPL-128 E 176  temos um Condicionador com retenção ≤ 45 segundos, para os de-

mais modelos  temos a instalação de duplo condicionador. 

 


