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operativo   e  de investimento,  trabalhando com um processo não 
poluente do meio ambiente 
 
Dependendo do processo produtivo  de cada cliente, nossos 
equipamentos podem ser complementados com uma série de  adicionais 
que favorecem a sua automação e  otimização,  anexando 
transportadores externos de passagem horizontal ou vertical com 
sistemas automáticos de carga e descarga e a  dosagem de cilindros de 
entrada  no equipamento. 

 

A Cym Argentina e a Metalcym Brasil fabricam apresenta GAR sua linha 
completa de equipamentos de jateamento contínuo para cilindros novos ou 
usados de GLP e GNC, removendo tintas líquidas ou a pó,carepas, óxidos e 
outros contaminantes, deixando as superfícies prontas para aplicar todos os 
tipos de revestimentos a um  baixo  custo  operativo 
 
Os equipamentos GAR atendem às mais altas exigências de trabalho, sendo os 
mesmos robustos, confiáveis e compactos e, graças ao seu desenho exclusivo e 
know-how aplicado, asseguram uma  alta produtividade com baixo custo 
 



 
 
Gabinete principal  
 
- Estrutura externa com design robusto e 
compacto fabricado  em aço SAE1010 

- Revestimento interno da câmara de trabalho 
fabricado  em aço fundido de alta cromo (<64Rc) 
e aço MN (11-14) 

- Sem fim  inferior com espiras de aço temperado 

- Compartimento  de contenção de granalha  
com múltiplas cortinas de borracha 

- Amplas portas de acesso ao interior 

 
Transportador externo 
 
-Transportador externo  de corrente  para 
carregamento dosados de cilindros  com  kit de 
abertura e fechamento de granalha automático 
 

 

 
 
Transportador interno de cilindros  
 
- Transportadores internos RI e RD com sistema 
de avanço e rotação simultâneos, expondo toda 
a superfície dos cilindros ao fluxo de granalha 

   • RI - Roletes não paralelos, de baixo custo de 
manutenção 

   • RD –Roletes cônicos, recomendados para 
uso em equipamentos com alta produção de 
cilindros 

- Roletes fabriocadosem  aço fundido de alta 
cromo (<64Rc) 

- Velocidade variável de avanço dos cilindros 
para os distintos  tamanhos e qualidades  do  
jateamento requerido 

 

 

 

 

 
 
Turbinas de jateamento 
 
- Posicionadas estrategicamente com uma 
correta distribuição da granalha sobre as peças a 
serem jateadas, que se traduz  numa melhor 
cobertura e um melhor rendimento de todo o 
equipamento 

- Potências de 10 HP a 60 HP 

- Acionamento direto 

- Carcaça da turbina fabricadas em aço MN (11-
14%) formando junto com o revestimento interno 
uma dupla parede resistente ao  desgaste. 

- Revestimento  interno da carcaça  fabricado em 
Aço fundido de alto cromo com  dureza mínima      
> 62Rc  

- Sistema de posicionamento e fixação  da  caixa 
de controle especial evitando o risco de se 
efetuar uma incorreta regulagem do ponto 
quente   

- Vedação de granalha tipo labirinto entre o 
manchão de acoplamento do motor e a carcaça 
com possibilidade de montar as turbinas em 
qualquer posição inclusive com o eixo na vertical 

 

  

Características Construtivas  



 
 

Sistema de recirculação do abrasivo 
 
- Elevador de canecas 

   • Canecas fundidas em aço  1035 

- Purificador de abrasivos de alta eficiência de 
simples  regulagem para separação de partículas 
finas manténdo constante o mix operativo de 
trabalho 

 

- Sem fim distribuidor de granalha com espiras 
de aço temperado 

 

- Silo de armazenagem  do  abrasivo 

- Plataforma de manutenção 

- Válvulas de controle  do fluxo de abrasivo com 
acionamento  pneumático 

 

Opcionais 

- Magna Valve elétrica para controle do fluxo 

- Carregador automático de granalha 

-  

 
 
Coletor de pó 
 

- Estrutura de fabricação  – espessura 3.2 mm  

- Emissão de partículas  menores  que 1 mg/m3 

- Eficiência: 99,9% para partículas  ≥ 0.5 microns 

- Fácil substituição dos elementos filtrantes 

- Sistema contínuo de limpeza dos elementos 
filtrantes – Pulse jet 

- Manômetro diferencial de pressão 

- Tambores para coleta do pó 

- Tubulação para conectar ao gabinete 

- Decantador intermediário permite manter alta 
aspiração na cabine, evitando que granalha boa  
seja retirada do equipamento. 

 

Opcionais 

- Kit  silenciador para redução  de ruídos 

- Plataforma de manutenção 

 

 
 
Componentes Elétricos 
 

- Painel  elétrico de operação do equipamento 

- Amperímetros para controle do  funcionamento  
das turbinas 

- PLC para controle automático do processo 

- Fabricado conforme normas  IEC, Nema, UE de 
acordo com a necessidade 

 

Opcional 

- Componentes de sensores de movimento 

- Ar-condicionado 

- Soft  Starters 

 

  



Modelo Turbinas 
Transpor-
tador de 
roletes 

Ø 
Máximo 

do 
cilindro 

(mm) 

GAR 100 RI 2 x 10 HP 

Não 
paralelo 400 

GAR 150 RI 2 x 15 HP 

GAR 200 RI 2 x 20 HP 

GAR 300 RI 2 x 30 HP 

GAR 500 RI 2 x 50 HP 

GAR 600 RD 2 X 60 HP Cônico 

 
Notas: 
 (*) A produção do equipamento varia de acordo com a quantidade de carepas, tinta, óxidos e grau de acabamento desejado no jat
tempo de jateamento aumenta se as cabeças e bases dos cilindros estiverem muito fechadas. e a granalha 
áreas. 
(**) As produções para cilindros com tinta a  pó são estimadas  para uma camada  máxima na ordem de 70 microns de tintas
(***) Se o equipamento que você procura não puder ser encontrado neste catálogo, entre em contato
Engenharia, que podem ajudá-lo a desenvolver o melhor equipamento que atenda às suas necessidades, buscando reduzir seus custos de 
operação e aumento de rentabilidade em seus sistemas de produçã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe Técnico –Jateadorasde Cilindros 

Potência total 
máquina 

Média de produção cilindros de GLP Ø 12” 
(304 mm) x 20.5” (520.70 mm) (*)  

HP  Kw/hora 
Novos sem 

pintura 
Pintura 
liquida 

Pintura 
Pó (**) 

31 23.2 100 a 130 75 a 100 35 a 45 

41 30.7 140 a 180 110 a 150 52 a 67 

51 38.2 200 a 260 150 a 200 70 a 90 

75.5 56.6 285 a 390 220 a 300 100 a 135 

140 105 450 a 650 350 a 500 170 a 225 

160 120 520 a 800 400 a 600 200 a 270 

(*) A produção do equipamento varia de acordo com a quantidade de carepas, tinta, óxidos e grau de acabamento desejado no jateamento. O 
tempo de jateamento aumenta se as cabeças e bases dos cilindros estiverem muito fechadas. e a granalha não consegue  ingressar nessas 

(**) As produções para cilindros com tinta a  pó são estimadas  para uma camada  máxima na ordem de 70 microns de tintas 
(***) Se o equipamento que você procura não puder ser encontrado neste catálogo, entre em contato com nossos departamentos de Vendas ou 

lo a desenvolver o melhor equipamento que atenda às suas necessidades, buscando reduzir seus custos de 
operação e aumento de rentabilidade em seus sistemas de produçã 

  
Jateadorasde Cilindros - GAR 

Vantagens na utilização 
de jateadoras GAR 
 
 
• Alto volume de produção com o 
mínimo custo operativo 

• Maior homogeneidade de 
acabamento nas peças processadas 

• Processo automático de 
jateamento.  Não requer  mão de 
obra especializada 

• Garantia dos cuidados com a  
saúde das pessoas e do ambiente de 
trabalho, diferentemente  dos  danos 
perigosos  causados pelos vapores 
gerados durante a decapagem 
química. 

• Não contamina o meio ambiente 

eamento. O 

com nossos departamentos de Vendas ou 
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