
REGULAR

EVAPORARAGITAR

AQUECER

F12

mod. 710

mod. 715

mod. 712

Agitadores
mecânicos

Agitador de haste 
– mod. 710

Características

• Indicado para agitar até 1,5 l 
de água ou líquidos com a 
viscosidade de até 100 mPas

• Rotação regulável de 170 a 
2000 rpm

• Corpo em alumínio injetado
• Haste de Ø 1/4” x 18 cm 

com hélice naval de 6 cm 
em aço inox

• Disponível em 115 ou 230 V, 
50 – 60 Hz.

• Mais informações veja tabela 
de especifi cações na pág. F14

Agitador de haste 
– mod. 712

Características

• Indicado para agitar até 6 l 
de água ou líquidos com a 
viscosidade de até 1000 mPas

• Rotação regulável 
de 100 a 2000 rpm

• Corpo em alumínio injetado
• Haste de Ø 1/4” x 18 cm 

com hélice naval de 6 cm 
em aço inox.

• Disponível em 115 ou 230 V, 
50 – 60 Hz.

• Mais informações veja tabela 
de especifi cações na pág. F14

Agitador de haste – mod. 715

Características

• Indicado para agitar até 20 l de água ou menor quantidade 
de produtos com a viscosidade de até 10.000 mPas

• Rotação regulável de 120 a 2000 rpm
• Corpo em alumínio injetado e recoberto de epóxi
• Haste com hélice
• Dois sistemas de proteção
• Bivolt: 115 e 230 V, 50–60 Hz
• Mais informações veja tabela de especifi cações na pág. F14

mod. 713

Veja sinopse de cada equipamento em www.fi satom.com.br

Agitador de haste – mod. 713

Características

• Indicado para agitar até 25 l de água ou menor quantidade 
de produtos com viscosidade de até 100.000 mPas 
(acima de 10.000 mPas somente no eixo de alto torque)

• Rotação: Eixo de alta rotação 120 a 5000 rpm, 
eixo de alto torque 8 a 280 rpm

• Corpo de alumínio injetado e cromado
• 2 hastes com hélice
• Dois sistemas de proteção
• Bivolt: 115 e 230 V, 50–60 Hz
• Mais informações veja tabela de especifi cações na pág. F14



F13

REGULAR

EVAPORARAGITAR

AQUECER

Agitadores
mecânicos

mod. 713D

mod. 722/723

mod. 716

Agitador de haste – mod. 713D

Características

• Indicado para agitar até 25 l de água ou menor quantidade 
de produtos com viscosidade de até 100.000 mPas 
(acima de 10.000 mPas somente no eixo de alto torque)

• Rotação: Eixo de alta rotação 120 a 5000 rpm, 
eixo de alto torque 8 a 280 rpm

• Tacômetro digital
• % torque
• Timer e alarme
• 2 hastes com hélice
• Corpo em alumínio injetado e cromado
• Dois sistemas de proteção
• Bivolt: 115 e 230 V, 50–60 Hz
• Mais informações veja tabela de especifi cações na pág. F14

Agitador de haste – mod. 716

Características

• Indicado para agitar até 30 l de água ou menor quantidade de 
produtos com até 20.000 mPas

• Rotação regulável de 60 a 2000 rpm
• Haste com hélice
• Corpo em alumínio injetado e recoberto de epóxi
• Dois sistemas de proteção
• Bivolt: 115 e 230 V, 50–60 Hz
• Mais informações veja tabela de especifi cações na pág. F14

Agitador de haste – mod. 722

• Indicado para agitar até 60 l de água ou menor quantidade 
de produtos com até 80.000 mPas

• Rotação regulável: 130 a 2000 rpm, dividida em 2 faixas 
(130 a 480 rpm e 510 a 2000 rpm)

• Tacômetro digital
• Haste com hélice
• Corpo em alumínio injetado e recoberto de epóxi
• Disponível em 115 ou 230 V, 50 ou 60 Hz
• Mais informações veja tabela de especifi cações na pág. F14

Agitador de haste – mod. 723

• Indicado para agitar até 150 l de água ou menor quantidade 
de produtos com até 100.000 mPas

• Rotação regulável: 100 a 1650 rpm, dividida em 2 faixas 
(100 a 430 rpm e 400 a 1600 rpm)

• Tacômetro digital
• Haste com hélice
• Corpo em alumínio injetado e recoberto de epóxi
• Disponível em 115 ou 230 V, 50 ou 60 Hz
• Mais informações veja tabela de especifi cações na pág. F14

Veja sinopse de cada equipamento em www.fi satom.com.br



REGULAR

EVAPORARAGITAR

AQUECER

F14
Suporte planetário mod. 450-4 para agitadores 722 e 723

Agitadores
mecânicos

Veja sinopse de cada equipamento em www.fi satom.com.br

Características

• Mistura a totalidade do produto
• Projetado unicamente para produtos viscosos e semiviscosos
• Suporte não motorizado (funciona por arraste)
• Mistura até 10 kg de creme com agitador mod. 722 

ou até 12 kg de creme com agitador mod. 723
• Acompanha recipiente em aço inoxidável de 16 l; raspador de 

PTFE, mufa, hélice âncora em aço inox de 13 cm e hélice em 
aço inox com furos para produtos de menor viscosidade

Modelo 710 712 713 713D 715 716 722 723

Tipo do motor Campo distorcido De corrente continua Capacitor permanente

Controle de 
rotação

Por Tyristor Com microprocessador e controle de torque
Disco de fricção e caixa de câmbio 

com duas faixas

Aviso de 
sobrecarga

Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não

Tacômetro digital Não Não Não Display Não Não Display Display

Faixa de rotação 170–2000 rpm 100–2000 rpm
120–5000 rpm

8–280 rpm
120–2000 rpm 60–2000 rpm

510–2000 rpm
130–480 rpm

400–1650 rpm
100–430 rpm

Torque 
(aproximado)

— 0,25 N.cm 5 / 90 N.cm 5 N.cm 11 N.cm
120–35 N.cm
500–130 N.cm

150–60 N.cm
750–210 N.cm

Potência Consum. 25 W 15 W 70 W 73 W 70 W 80 W 255 W 350 W

Potência útil 1 W 4 W 16 W 16 W 16 W 20 W 60 W 155 W

Nível ruído 42–44 dB 40–45 dB 50–65 dB 50–65 dB 50–65 dB 60–72 dB 60–69 dB 60–67 dB

Agita (água) 1,5 l 6 l 25 l 25 l 20 l 30 l 60 l 150 l

Peso 0,8 kg 1,55 kg 3,02 kg 3,05 kg 2,5 kg 3,88 kg 6,6 kg 8,3 kg

Peso com suporte 3,5 kg 4,25 kg 8,72 kg 8,75 kg 8,2 kg 19,68 kg 22,4 kg 24,1 kg

Suporte opcional 450-1 450-1 450-2 450-2 450-2 450-2 450-3 450-3

Incluso no 
fornecimento

Haste com hélice naval
2 hastes 

com hélice naval e centrífuga
Haste com 

hélice naval
Haste de 45

com hélice naval
Haste de 60 cm com hélice naval 

diâmetro de 12 cm

Especifi cações – Agitadores de Haste

raspador 
de PTFE

Exemplo de utilização

Raspador

Haste 
Âncora

Haste 
Pá com Furos


