
 Molheiras de Mesa
Modelos:  PR-03 GN Style, PR-02 G Style

 e PR-352 GN Style
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Manual de Instruções

Data de Correção: 16.04.2015

A PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. RESERVA-SE O DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO,
REVISAR, MODIFICAR OU ALTERAR O EQUIPAMENTO OU QUALQUER DOS SEUS COMPONENTES, SEM QUE COM ISSO

INCORRA EM QUALQUER RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE.

PR-02 G Style
PR-03 GN Style

PR-352 GN Style



- As molheiras são apresentadas nas versões a gás com 2 ou 3 cubas;
- Disponíveis no modelos simples (seca) e banho-maria, conjugada com prensa/cuba ou 
estufa a vapor/cubas;
- Estrutura em aço inoxidável;
- Capacidade para 2 ou 3 cubas;
- Cubas em chapa esmaltada com capacidade para (1,8 litros), medidas: (18,5x28,5x6cm);
- Baixa pressão.

- Seu equipamento deve ser posicionado e nivelado sobre uma superfície 

preferencialmente plana.

- A instalação de gás (GLP) para alimentação do equipamento deverá ser feita com regulador 

de gás de baixa pressão.

- Faça testes de vazamento de gás nas conexões da mangueira, utilizando espuma de sabão.

- Registros de entrada de gás individual para cada queimador com estágio de chama 

mínima/máxima.
 - No modelo PR-352 GN , antes de usar a prensa, remova a camada de tinta protetora na 
superfície da mesma, tanto na parte inferior, quanto superior da chapa com álcool, depois 
unte a superfície da prensa com óleo vegetal.

- No modelo PR-352 GN o acendimento é manual através do furo frontal, os demais modelos 

o acendimento é manual através da gaveta móvel dos queimadores.

- O controle da chama é feito através de registro com dois estágios mínimo/máximo.

- Verifique se os queimadores acenderam corretamente, evitando assim acidentes.

Características Técnicas

Principais Componentes

Instalação e Operação
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- Antes de colocá-lo em operação após um tempo de inatividade prolongado.

O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado:

- Antes de ser usado pela primeira vez. Se for utilizado pela primeira vez, remova a camada
protetora na superfície da presa do modelo PR-352 GN.

Para a limpeza, após cada operação, siga os passos abaixo:

- Desligue o equipamento.
- A limpeza deve ser feita com o equipamento frio.
- Para a limpeza das cubas utilize esponja macia e sabão neutro.
- Os vidros das tampas das molheiras devem ser limpos quando estiverem frios, para evitar a 
quebra por choque térmico.

OBS. - Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes. Evite contato de umidade com 
os queimadores, risco de danificar.

OBS.: Não utilize válvulas de alta pressão neste equipamento, pois a mesma provoca 
vazamento e possíveis incêndios, ocasionando a perda total da garantia.

IMPORTANTE
Não utilize jato de água diretamente sobre o equipamento.

A manutenção deve ser considerada um conjunto de procedimentos, que visa  manter o 
equipamento nas melhores condições de funcionamento, propiciando aumento da vida 
útil e da segurança.

* Limpeza: Verificar item Limpeza e Higienização.
* Instalação: Verificar a instalação do seu equipamento, conforme item Instalação. 

Manutenção

Limpeza e Higienização

* G = Gás   
Cuba Inox para Molheira: 50 x 160 x 260mm

PESO CONSUMO MÉDIO

MODELO Nº CUBAS ALT. PROF. LARG. LÍQ. Gás

mm mm mm kg kg/h

PR-02 G Style 2 cubas 177 349 406 4,2 0,100
PR-03 GN Style 3 cubas 177 349 594 7,4 0,200
PR-352 GN Style 2 cubas 1 prensa 209 429 734 10 0,300

EXTERNAS

PR-352 GN Style

PR-02 G Style
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5 GAVETA PR-02G COMPLETA  

4 TAMPA VIDRO PR-02G COMPLETA 

3 CUBA INOX MOLHEIRA ESTAMPADO 

2 PEZINHO BORRACHA TACHOS M-400 

1 ESTR PR-02G PONTEADA 

ITEM DESCRIÇÃO 


