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Cascavel / PR, Março de 2022.                                                 Proposta Nº 2569 / 22 

  
A  

ACAMAR  

Cooperativa Social E De Trabalho Dos Catadores De Materiais Reciclaveis De Capao Bonito  

Sr. Cristiano Elias Ferreira 

CNPJ 10.657.199/0001-89  

acamarcb@gmail.com  

Tel: (15) 99623-4095  

Rua Brasilia Soares de Almeida, nº 51, Vila Santa Isabel – Capão Bonito – SP 

 

Prezado(s) Senhor (es), 

Em atenção à sua solicitação, apresentamos proposta comercial para fornecimento 

de PRENSA HORIZONTAL COM ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO. 

Todos os equipamentos estão adequados as normas de segurança NR12; NR 

10; NT16 e a PPRPS (Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares). 

Acompanha APR (Análise Preliminar de Risco); A.R.T devidamente registrada no 

CREA, Projeto Elétrico e Projeto Hidráulico além de Manual Técnico e de 

Instalação. 

A seguir, encontram-se respectivamente nas páginas: 

 

Descritivo Técnico e Informações sobre: 

 

• Normas de Segurança. 

• Condições de Pagamento, Impostos e Taxas. 

• Prazos de Entrega, Frete, Custos Adicionais. 

• Inclusões e Exclusões, Garantias. 

 

 

Atenciosamente. 

mailto:acamarcb@gmail.com
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01 - Prensa Enf. Horizontal. Mod. PHH26T-ERF 
 

Equipamento projetado para ser utilizado no processo de compactação de resíduos 

recicláveis em grande escala. Indicada para uso em operações de grande porte pois 

proporciona maior produtividade através da confecção de fardos maiores e mais 

pesados. 

**Imagem Ilustrativa 

 

 

 

  

  

  

  

 
  

 

 

 

É projetada para integrar a esteira de elevação de resíduos, proporcionando a 

alimentação automática dos materiais de forma gravitacional, aumentando 

significativamente a produção, pois transforma o ciclo de trabalho em o processo 

contínuo. 

O abastecimento automático é realizado através por uma abertura superior, onde está 

acoplado um funil de abastecimento, que por meio de um sensor infravermelho, monitora 

e limita a capacidade máxima da entrada de materiais no equipamento, paralisando a 

alimentação e acionando o atuador hidráulico principal para que se inicie o ciclo de 

prensagem. 

O abastecimento manual é realizado através de uma porta lateral montada sobre trilhos 

e monitorada por sensor que paralisa o equipamento sempre que esta for movimentada. 

Possui porta de saída dos fardos monitorada por sensores que indica a posição 

aberta e fechada, acionada por um atuador hidráulico confeccionado com tubo 

industrial de 3.1/2” de diâmetro, haste de 2.1/4” e curso de 295 mm. 
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A base de compactação possui guias deslizantes com regulagem de altura montadas 

em suas laterais. É composta por uma faca afiada temperada e substituível, 

posicionada em uma de suas extremidades, cuja função é cortar o material 

sobressalente formado no ato de prensagem. 

No ciclo processo de prensagem, o material armazenado no funil de abastecimento 

é apoiado em uma prancha de aço deslizante apoiada em guias laterais fixadas na 

estrutura do equipamento, sendo que o seu movimento de abertura e fechamento é 

realizado pela própria base de prensagem, o que permite o abastecimento através 

da esteira de elevação ao mesmo tempo em que se realiza o processo de 

prensagem; já que o abastecimento e controlado por um sensor infravermelho 

localizado no funil de alimentação, que monitora e limita a capacidade máxima de 

entrada de materiais no equipamento. 

Na parte frontal do equipamento possui uma esteira de roletes, que permite a 

rolagem do fardo sobre a área externa, deixando a porta de saída livre para o 

fechamento e a retomada de um novo ciclo de trabalho.  

Dimensões do equipamento (L x C x H) 1300mm x 6500mm x 1.200mm. 

Sua caixa de compactação possui medidas de (L x C x H) 760mm x 1000mm x 

1300mm, as dimensões dos fardos são (L x C x H) 760mm x 1000mm x 1000mm, com peso 

até (kg) 200 a 600 (pet, plásticos e papelão, papeis), e sua densidade até 500 (kg/m³). 

Sua estrutura é construída na posição horizontal, sendo confeccionada em chapas de 

aço SAE  1008/1010 com espessuras variadas entre 3 a 30 mm, cortadas e dobradas 

por maquinas com tecnologia CNC e soldadas por sistema MIG. 

Possui sistema de amarração de fardos em ambas as laterais com 3 aberturas 

longitudinais, protegidas por portas laterais de segurança montadas sobre trilhos e 

monitoradas por sensores que paralisam o equipamento sempre que estas forem 

movidas. 

Sua força de compactação atua com 26 Toneladas de força, seu cilindro 

hidráulico principal é confeccionado com tubo industrial de 6.1/2” de 

diâmetro; haste de 4” e possui curso de 2500mm em seu comprimento.  

Sua unidade hidráulica possui um reservatório de óleo de 500 litros de óleo, 

composta por visor de nível, bocal de abastecimento, filtros de sucção e manômetro 

para inspeção. 
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Seu acionamento e feito através de um motor elétrico trifásico de 25.0 CV 

220V/380V, Tensão de alimentação 380v, 3 fases + neutro, 60hz, trifásico, IPW 55 

Potência total 22kw Nível de ruído 84 db, acoplado a uma bomba hidráulica 

submersa em óleo com vazão de 60 cm³ por rotação, com comando elétrico 

acoplado a quatro válvulas direcionais de 24V; dois pressostatos; duas válvulas de 

retenção e válvula isoladora de manômetro montadas em um bloco manifold tamanho 

TN10 com Radiador de óleo. 

Sua Pressão máxima de trabalho é de 150 BAR, sua pressão de trabalho diário é de 

140 BAR. Sua Potência máxima de prensagem é de 26 Toneladas de força. 

Seu Ciclo de prensagem de 28s, ciclo em vazio 22s. 

O painel elétrico é construído de forma a atender as normas regulamentadoras 

vigentes, projetado de forma que garante ao operador uma posição ergonômica e 

confortável para executar as operações do controle dos ciclos manuais e automáticos 

nas operações de prensagem e alimentação da esteira de elevação de resíduos.  

sendo posicionado junto a unidade hidráulica móvel, onde está localizado o módulo 

do CLP principal, que executa todos os ciclos de compactação e alimentação além 

de monitorar todos os sensores que são distribuídos pela estrutura do 

equipamento, seguindo rigorosamente todas as normas de segurança.  

A pintura será realizada com jateamento, aplicação de anticorrosivo (primer) e 

acabamento com duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores verde, preto, e 

amarelo segurança. 

 

01.1 - Esteira Inclinada de Alimentação: 

Esteira de elevação de resíduos com moega, projetada para efetuar a alimentação 

automática de resíduos em Esteira de Triagem através de um Funil de Recepção.  

Com as dimensões de 6000mm x 1000mm x2000mm. 

Possui em seu modulo inicial uma moega de recepção, posicionada em vala e 

embutida no piso sobre fosso previamente construído em alvenaria medindo 2580 

mm de comprimento, 2430 mm de largura e 1000 mm de profundidade. 

Possui fechamento por placas modulares de aço, removíveis, no mesmo nível do 

piso e sem obstáculos, de forma a permitir que os resíduos existentes no piso sejam 

empurrados para a moega em perfeitas condições ergonômicas. 
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Cuja boca mede 1495mm de largura por 1110mm de comprimento por 920mm de 

altura, com proteções por meio de corrimão tubular simples. 

Sistema de proteção da moega com sistema guarda-corpo tubular de 1.000 mm de 

altura e conjunto construído com tubos diâmetro 1.1/2”, apresentando estabilidade, 

robustez e segurança aos operadores 

Com correia lisa de 1000mm de largura, em PVC com duas lonas de nylon, com 

emenda tipo “mastim” e taliscas de 60mm de altura, deslizando sobre leito de chapa 

de aço tracionada por roletes emborrachados de 120 mm de diâmetro, acoplado a 

um redutor com engrenagens de relação 1:40 lubrificado em óleo. 

Os roletes de tração e retorno serão montados em mancais de ferro fundido tipo FS 

com 4 furos de diâmetro 16mm e rolamentos oscilantes de 1” ½ montados sobre 

suportes reguladores de tensão com 4 furos roscados M16. 

Possui proteções laterais internas em todo o comprimento das Esteiras, com correia 

de PVC com 2 lonas, de forma a impedir a saída de resíduos para a parte inferior 

da esteira, evitando travamentos e desgaste prematuro.  

O acionamento é feito por um motor elétrico de 1.5 CV 220V – 380V – 440V, 

acoplado a um redutor com engrenagens de relação 1:40 lubrificado em óleo, que 

garante auto torque e baixo consumo de energia. 

Possui regulagens de alinhamento e ajuste na tensão da correia por meio de 

mancais independentes, sendo que todas as partes moveis (mancais, eixos, etc.) 

são enclausuradas. 

Permitirá 4 pontos de ajuste com espaçador de rosca M16 com ponto de encaixe 

de chave de boca 22mm usinado em peça única nas exterminantes, que 

possibilitarão um fino ajuste na tensão da correia de maneira a proporcionar maior 

durabilidade da cinta transportadora. 

O controle do equipamento será efetuado por meio de um inversor de frequência 

de 1,5 kW – 220V, equipado com painel de controle com proteção IP66 com 

interface de comunicação RJ45 para transferência de dados, com interface para 

comunicação com operador, onde serão mostrados dados sobre o equipamento 

através de display luminoso. 

A pintura será realizada com jateamento, aplicação de anticorrosivo (primer) e 

acabamento com duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores verde, preto, e 

amarelo segurança. 
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01 – TABELA DE VALORES PARA FORNECIMENTO: 

 
 

VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS............................................... R$ 275.000,00. 
 
FRETE CIF: CASCAVEL X CAPÃO BONITO – SP.   

Óleo Hidráulico Incluso.  

Treinamento Operacional e Montagem Incluso 

    
02 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

100% na assinatura do Contrato. 

Outras condições a combinar. 

 

02.1 - DEMAIS CONDIÇÕES:  

CARTÃO BNDES EM ATÉ 48X, Proger ou Leasing do Banco de sua preferência, 

outra opção consulte-nos. 

 

03 - PRAZO DE ENTREGA: 

60 dias após confirmação do pedido. 

 

04 - IMPOSTOS E TAXAS: 

Todos os impostos e taxas incidentes sobre a venda do produto ofertado nesta 

proposta estão incluídos nos preços, de acordo com a legislação vigente. 

ICMS incluso (diferença de imposto interestadual, caso haja, não está incluso no 

preço, e será de responsabilidade do cliente)  

Classificação Fiscal: 8462.99.90 

 

05 - NÃO SERÃO INCLUSOS: 

Instalações elétricas: Rede elétrica para instalação dos equipamentos, quadros 

elétricos ou cabos e tomadas para ligação dos mesmos. Serviços e obras civis: 

Obras de alvenaria para os sistemas de moega para instalação de esteiras ou 

qualquer obra de alvenaria.  

06 - GARANTIA DO PRODUTO 

ITEM QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

01 01 R$ 275.000,00 R$ 275.000,00 



ERK EQUIPAMENTOS EIRELI. EPP 
CNPJ: 20.422.783/0001-09 / Inscrição Estadual:90797377-87  / CREA- PR: 64801 
Rua Lisboa nº 711 – Cascavel – PR / Fone: (45) 98823-6531 – (45) 98813 - 2875 

WWW.NKSINDUSTRIAL.COM 

 

 

A NKS® garante o produto ofertado, contra defeitos de material, fabricação, 

montagem, ou funcionamento, exceto componentes de desgaste normal pelo uso, 

ou em casos de mau uso, negligencia ou inabilidade do operador, ou inobservância 

das normas de segurança inerentes ao equipamento, despesas de transporte 

decorrentes de manutenção, pelo período de 12 meses, contados a partir da 

entrega. 

 

07 - VALIDADE DO ORÇAMENTO 

Este orçamento é válido por 120 dias, a contar da data de emissão. 

      

 

 

 

Atenciosamente. 
 
 
 
 

 

_________________________ 

ERK Equipamentos Eireli. EPP  

Edinalva Diniz de Lima                                                                            

CPF 057.531.799-08 

           RG 9.930.234-8 SSP PR 

           Sócia Administradora 


