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1. Conteúdo da caixa 
 

NOME DA PEÇA QTD. 
Envasadora Prymaxx Semiautomática 2 Bicos 1 

Bico de envase 2 
Mangueira de bico com terminais TC 1” 2 

Mangueira de entrada com terminais TC 1.1/2” 1 
Canote de vácuo 1 

Conexão em “Y” para mangueira de bico 1 
Jogo com 3 ponteiras para cada bico 2 

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 2 bicos 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 semiautomática 

 

 

 

Envasadora PRYMAXX semiautomática 2 bicos é um equipamento perfeito para 

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

O equipamento transfere líquidos, semilíquidos e pastosos. 

O controle é feito em uma IHM Touchscreen colorido, de fácil manuseio e capaz de 

armazenar até 10 receitas. Além de trazer o sistema de cálculo de peso automático.  

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

semiautomático via pedal. O modo de envase pode ser por 01 bico, 02 bicos 

alternados ou simultâneos.  

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. 
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4. Descrição do processo 
 

A envasadora PRYMAXX semiautomática 2 bicos 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 semiautomático através de pedal, sendo 
que todos os ajustes para o envase são feitos através do frontal no IHM touch.  

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. 

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

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

conseguir uma calibração perfeita. 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. 

 

a. Descrição do equipamento  
 

Como citado acima, o equipamento é composto de uma tela touchscreen em 

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

parte superior do equipamento um botão de emergência, no qual, quando 

ativado interrompe o funcionamento da envasadora no mesmo instante. 

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 e em seguida dar o start na tela 

touchscreen. 

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

o controle de abertura e fechamento dos bicos através das válvulas 

solenoides. 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. 
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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 

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 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, 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 de válvula 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.  

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, 

acima do IHM touchscreen. Serve principalmente para interromper o 

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

envasadora corta todo o processo. Para soltar e emergência, basta gira-la no 

sentido horário que ela volta para posição normal e assim pode-se voltar ao 

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

uma mensagem no IHM informando.   

• Item 2: IHM touchscreen. Onde o prestador de serviço consegue fazer toda a 

operação e ajustes de envase. Desde limpeza, sucção a vácuo, calibração da 

semiautomática, receitas e o envase. Será explicado cada tela do IHM neste 

manual. É de fácil manuseio e bastante intuitivo. Cada tela tem sua função 

especifica, assim como cada botão. 
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• Item 3: 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 seis e seis e meio bar de pressão e de forma constante, para não atrapalhar 

o rendimento e a precisão do equipamento. 

• Item 4: Banco de válvulas. Parte pneumática onde você conecta suas 

mangueiras de ar, que vão ligadas aos cilindros dos bicos de envase. Existem 3 

válvulas neste banco, uma para o bico 1, a segunda para o bico 2 e a terceira para 

o canote de vácuo, caso seu produto precise de sucção. Todas as mangueiras 

saem identificadas como bico 1 ou bico 2 inferior ou superior de maneira a 

simplificar a operação do equipamento e também para facilitar para o operador.  

• Item 5: Chave seccionadora. Chave onde você liga seu equipamento. Nesta 

chave há a marcação de 0 ou 1, onde se está em 0 a máquina está desligada e 

quando está posicionada em 1, está energizada. Lembrando também de sempre 
verificar se a máquina está ligada a uma tomada 220v. 
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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 padrão PRYMAXX, composto de cilindro 

pneumático, embolo, nípel de inox, anéis de vedação, abraçadeira, anéis 

Órion e um jogo de ponteiras. 

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 medidas 

corretas de anéis e vedações. Também encontra tamanho de cilindro e 

modelo caso preciso repor seu estoque. Basta entrar em contato com nosso 

setor de vendas, sempre haverá para pronta entrega. Lembrando que este 

desenho é de um bico padrão PRYMAXX. 

 

 

COD. DESCRIÇÃO QTD. 
1 CIL. PNEUMÁTICO C85N 25-25 1 
2 NIPPLE TC 2” x 27mm 1 
3 ANEL ORION 206 VITON 2 
4 HASTE 3/4” x 120mm 1 
5 ANEL ORION 110 VITON 1 
6 ANEL DE VEDAÇÃO BUNA-N 1” 1 
7 ABRAÇADEIRA TC 1” E 1.1/2” 1 
8 CORPO DO BICO INJETOR 1 
9 ANEL ORION 206 VITON 1 

10 PONTEIRA Ø7mm 0-1 
11 PONTEIRA Ø10mm 0-1 
12 PONTEIRA Ø15mm 0-1 
13 SUPORTE AJUSTÁVEL  1 
14 SUPORTE FIXO 1 
15 MANÍPULO DO SUPORTE 1 
16 PARAFUSO ALLEN M8 x 12mm 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 polido. Contem em 

seu interior 2 eixos e duas engrenagens, anéis de vedação, buchas e 

retentores. Para um funcionamento correto, é necessário que todo o 

composto esteja em seu perfeito estado de funcionamento, para que não 

ocorra desgastes desnecessários e por mau uso. É importante que seja de 

conhecimento do operador todos os componentes da bomba, isso ajuda na 

manutenção preventiva. 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 M6x10 1 
15 BORRACHA DO ACOPLAMENTO 1 
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8. Telas 
 

As telas do IHM são de fácil manuseio e muito intuitiva e toda configuração é 

feita pela mesma. De acordo com as imagens abaixo, descreveremos todo o 

processo de setup do equipamento.  

A primeira tela é chamada de tela principal, toda vez que o operador ligar o 

equipamento, ele visualizará esta tela. Onde ele escolherá a opção que vai lhe 

atender de forma a lhe suprir as necessidades de dosagem. Nesta tela 

encontramos as opções de modo de operação automático e manual, 

calibração, limpeza, sucção e receitas. 

 

As próximas telas serão uma apresentação do que o operador visualizará 

quando escolher as opções desejadas. Para um melhor entendimento vamos 

iniciar a apresentação pela opção automático e assim suscetivelmente. 

 

 
 

Quando o operador escolher a opção automático, ele será levado a uma tela 

onde precisará escolher a opção que melhor lhe atender. As mesmas são: Bico 

simples, bico simultâneos e bico alternados.  
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Se optar por bico simples, o operador deverá clicar na opção bico simples e 

assim trabalhará com o Bico 1 ou com o Bico 2.  

 

 
 

Ao escolher o bico e selecionar tal opção, ele irá para a tela de setup do bico. 
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Ao selecionar esta tela, o colaborador poderá mudar o tempo de vazão, que é 

o tempo que o produto levará para dosar seu recipiente. Tempo de vazão 1 é 

o tempo principal de envase e está associado a velocidade de vazão 1, o 

tempo de vazão 2 é o tempo de vazão que está associado a velocidade de 

vazão 2. Normalmente o tempo de vazão 2 normalmente é utilizado quando 

se precisa de uma velocidade menor no fim do envase. Nesta tela também se 

altera a velocidade de vazão do produto, podendo trabalhar em uma 

velocidade mais alta ou mais baixa dependendo do que será envazado. Nesta 

tela o colaborador também altera o seu tempo de intervalo, que é o tempo 

que você gasta de um envase para o outro.  Ao chegar aos valores desejados, 

é necessário apenas iniciar o processo pelo botão do lado direito da tela, e 

também se interrompe o processo pelo mesmo botão, ou pelo botão de 

emergência. Lembrando que se você interromper o envase, ele terminará a 

dosagem e em seguida não reiniciará o processo. Mas se você acionar a 

emergência, ele para o envase no mesmo instante.  

Se necessário voltar a outra tela, basta apertar no botão do lado esquerdo da 

tela, no canto inferior. Caso sua escolha for bico simultâneo, basta clicar no 

botão do lado direito da tela de automáticos.  
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Nesta tela, o operador consegue envasar os dois bicos de forma simultânea, 

no qual o tempo Vz1 do bico 1 teoricamente precisa ser igual ao tempoVZ1 

do bico 2. A velocidade de vazão será a mesma para os dois bicos. O intervalo 

de envase também é escolhido de acordo com a operação. 

Quando feito o setup, basta clicar no botão iniciar para começar o processo 

de envase. Para interromper basta clicar novamente no botão iniciar. Para 

retornar a tela anterior, basta clicar no botão esquerdo no canto inferior da 

sua tela IHM. 

Voltando a tela anterior, sua última escolha será o envase com bico alternado.  
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Na tela de bicos alternados automáticos, os tempos de vazão não precisam 

ser iguais, no entanto sua velocidade de vazão será a mesma. O setup é feito 

de acordo com seu produto e sua embalagem. Lembrando que nesse modo, 

primeiro funcionará o bico 1 e em seguida o bico 2. 

Voltando ao menu principal, o operador também pode optar em trabalhar no 

modo manual. É o modo onde você trabalhará com um pedal e assim ditará o 

seu intervalo de envase. 

 

 
 

Nesta tela o operador escolhe com qual bico quer trabalhar em sua opção 

manual. Lembrando que a pedaleira não vai junto com o equipamento, é 

preciso adquirir juntamente com o setor comercial da empresa PRYMAXX. 

Quando escolhido o bico a ser usado, você entrará na tela de setup do bico. 
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O setup do bico é feito da mesma forma que as outras opções já citadas 

anteriormente. O operador escolhe o tempo de vazão para o produto, escolhe 

a velocidade que o produto será envasado.  Para dar o start de envase, basta 

apertar ao botão com a figura de um pedal do lado direito da tela touch.  

De volta ao menu principal da IHM, você poderá encontrar a tela mais 

importante para seu envase. Onde você conseguirá fazer a calibração quase 

que exata, ou exata de seu produto. Ao clicar em calibração, encontrará a tela 

abaixo. 
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Ao entrar na tela de calibração, você encontrará o meio automático e rápido 

para seu processo de envase. Depois que as mangueiras estiverem 

preenchidas de produto e sem entrada de ar, a calibração pode ser feita de 

forma exata. A ideia principal é que o operador coloque um valor em seu 

tempo de envase e uma velocidade de vazão recomendada em torno de 18%, 

lembrando que isso fica a critério do operador e de como seu produto reage 

ao envase. Prepare sua embalagem e faça o start do bico. Quando atingir a 

quantidade desejada basta, parar o envase apertando a emergência. Se o peso 

do produto for o desejado basta apertar o botão validar, que os valores serão 

usados para o envase. Estes valores serão transferidos de forma automática 

para a tela de envase. Quando retornar a tela de envase do bico, seja ele 

simples, alternado ou simultâneo, os valores validos estarão prontos para 

uso.  

Voltando a tela principal, encontraremos a opção de limpeza. 

 

 
 

A tela de limpeza é utilizada normalmente no começo do envase e no fim do 

envase. No começo, pois também é utilizada para puxar o produto para 

preencher as mangueiras com produto, e no fim do processo para a assepsia 

do equipamento em questão, levando em conta as normas da empresa. 

Normalmente utiliza-se uma velocidade maior que a usada no envase para 

uma limpeza completa e com mais eficiência. A velocidade de limpeza fica a 

cargo do operador, podendo ser de 5% ao limite de velocidade do 

equipamento. Para funcionamento do envase basta apertar o botão de bico 1 

ou bico 2, para parar também basta pressionar o botão em questão, ou 

acionar a emergência, localizada na parte superior do equipamento. Esse 

ciclo de limpeza pode ser feito quantas vezes necessário.  
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 De volta ao menu principal, você encontra também a opção de sucção da 

bomba. 

 

 
 

A sucção a vácuo da bomba é utilizada quando o produto é mais viscoso e 

mais denso. O operador coloca a velocidade da bomba de acordo com seu 

produto e em seguida, acopla ao bico o canote de vácuo, pressionando-o 

contra o bico para gerar uma pequena pressão. Quando acoplado, aperta-se 

o botão de bico 1 ou bico 2, de acordo com a escolha do operador e espere 

que o vácuo puxe o produto ate que o mesmo passe pela bomba, nunca puxe 

o produto até que ele chegue ao canote de vácuo, pois se o produto passar 

pelo mesmo, pode danificar sua peça de vácuo acoplada ao banco de válvulas. 

Após o produto passar pela bomba, basta interromper o processo de sucção 

e preencher as mangueiras com produto para começar o envase de forma 

correta. Lembre-se sempre de utilizar um balde para preenchimento das 

mangueiras e não desperdício de seu produto.  

A velocidade da bomba nesse caso pode ser usado por recomendação no 

máximo 10%. 

O último botão da tela inicial é o botão de receitas.  
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Quando você acessa o menu de receitas, você consegue administrar seu 

envase de forma mais organizada e isso te ajuda no setup do equipamento. 

Se o operador envasa mais de um tipo de produto, ou até mesmo o mesmo 

produto, mas em embalagens diferentes, basta ele colocar os valores 

encontrados no momento da dosagem no bloco acima.  

Exemplo:  

Nome do produto: Shampoo/ Bico 1 = 1,430/ Bico 2 = 1,490/ Velocidade = 

18 

Dessa forma já estará salvo sua receita. Para habilita-la basta apertar o botão 

verde ao lado da receita escolhida que ela será transferida para sua tela de 

envase. O tempo de intervalo fica a critério do operador. 

Lembrando que você tem direito a salvar até 14 receitas, para acessar a 

próxima página de receitas, tem que clicar no botão verde com seta no canto 

direito da IHM. 

 

 

Após conhecer todas as telas, o operador está apto para começar o seu 

envase. 
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9. Falhas 
 

Possíveis falhas que podem haver e podem interromper o funcionamento do 

equipamento. Se nada disso estiver ao alcance, ligue para nossa manutenção que 

estaremos prontos para lhe atender. 

   

FALHAS POSSIVEIS CAUSAS POSSIVEIS 
SOLUÇÕES 

Não liga Emergência acionada.  
Disjuntor desarmado  
Tensão baixa na rede 
220Vca.  
Falta de alimentação.  

Soltar emergência  
Ligar disjuntor  
Verificar tensão na 
alimentação  

Não bombeia produto  
 

Ar no interior da bomba.  
Entrada de ar nas 
mangueiras. Engrenagem 
interna da bomba 
quebrada ou defeituosa. 
Acoplamento da bomba 
desencaixado 

Afogar bomba com 
produto Apertar 
Abraçadeiras.  
Trocar engrenagem.  
Encaixar e apertar 
acoplamento.  

Bico de envase não abre 
e/ou não funciona  
 

Falta de ar comprimido.  
Bobina da válvula 
queimada.  
Válvula Pneumática com 
defeito.  
Regulador de fluxo do 
bico fechado.  
 

Verificar pressão do ar.  
Trocar bobina.  
Trocar válvula.  
Abrir regulador de fluxo.  
 

Bico vazando na parte 
inferior e/ou superior  
 

Anel Oring interno do 
bico rompido ou 
desgastado 
 

Abertura do bico e troca 
dos mesmos.  
 

Contador conta, mas a 
bomba não gira  

Inversor desarmado. 
Acoplamento solta no 
eixo. 
Engrenagem travada. 

Desligue o equipamento 
e ligue. 
Aperte os acoplamentos. 
Remonte e bomba. 
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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: 
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