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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
 
Injetora Horizontal ELF-2500 
  
 
 
 

 
 

Foto meramente ilustrativa 

 
 
 

Descrição: 

 

 Máquina injetora de termoplásticos, com fechamento e injeção horizontais, modelo         

ELF-2500, força de fechamento de 250 ton, com válvula proporcional  de vazão e 

pressão controladas por CLP colorido e em português. 
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Tabela de especificações: 

 

Diâmetro da Rosca mm Ø55 Ø60 

Relação L/D L/D 23 21.1 

Volume teórico de injeção cm³ 594 706 

Capacidade de injeção de PS g 540 642 

Taxa de injeção de PS g/s 177 204 

Capacidade de plastificação de PS g/s 45 53 

Pressão de injeção kg/cm³ 1682 1417 

Velocidade de rotação da rosca rpm 10 – 190 

Força de fechamento ton 250 

Distância entre colunas mm 570 x 570 

Altura mínima do molde mm 230 

Altura máxima do molde mm 580 

Força do extrator central ton 7.9 

Curso do extrator central mm 180 

Número máximo de extratores pçs. 5 

Diâmetro do bico mm SR15 

Potência do motor da bomba Kw 22 

Potência de aquecimento Kw 14.8 

Potência total Kw 36.8 

Capacidade do tanque de óleo L 483 

Dimensões da máquina (C x L x A) mm 6200 x 1400 x 1950 

Peso da máquina ton 8.6 
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Características Técnicas: 

 

 Roscas de plastificação com relações L/D especiais para PET; 

 Cilindros para encosto do bico com fixações articuladas; 

 Acionamento da rosca por motor hidráulico; 

 Fechamento através de tesouras com cinco pontos de articulação dupla; 

 Extrator hidráulico central; 

 Regulagem de altura de molde automática; 

 Seguranças hidráulica, elétrica e mecânica; 

 Grupo hidráulico proporcional para vazão e pressão; 

 Extrator de macho hidráulico e extrator pneumático; 

 Memória para 145 moldes; 

 Controlada por CLP colorido, em português, com informações sobre erros, falhas e 

correções; 

 Lubrificação automática e programável com dosadores individuais; 

 Manômetro para conferência das pressões de fechamento e injeção; 

 Controle de posição através de réguas potenciométricas; 

 Programa para controle por robô; 

 Programa para saída de peças com fotocélula; 

 Programa para limpeza automática da rosca (troca de cor); 

 Duas tomadas elétricas para acionamento de periféricos. 


