
Dedicated Analytical Solutions

O Fibertec ™ 8000 é um sistema totalmente automatizado para a determinação de fibra bruta e fibra em 
detergente e parâmetros relacionados de acordo com o método padrão de referência de “cadinho”, como 
Weende, van Soest, etc. Cada amostra é tratada separadamente, de acordo com os procedimentos oficiais. Após 
ter carregado a amostra, basta apenas aguardar até que a análise seja concluída - pressione o botão iniciar e vá 
embora.

Amostra Parâmetros

Matérias-primas e produtos acabados para rações e 
produtos agrícolas

Fibra bruta (CF), Fibra detergente neutra (NDF), detergente 
neutra tratada com amilase (aNDF), Fibra detergente ácida 
(ADF), lignina detergente ácida (ADL) 

Fibertec™ 8000
Análises automatizadas de Fibra Bruta e Detergente

 Tecator™ Line
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Libere seus recursos laboratoriais 
Esqueça as interrupções demoradas envolvidas com outros 
métodos de análise de fibras, tais como a hidrólise ácida, 
hidrólise alcalina, aquecimento e enxágue. Todas elas requerem 
o seu tempo valioso. 

O FibertecTM 8000 apresenta um tempo extremamente baixo 
de operador em comparação com outras soluções de análise 
de fibras e pode suportar até seis amostras simultaneamente. 
Não há manipulação de amostras individuais ou sacos de 
filtro. As funções automatizadas cuidam do aquecimento e 
da distribuição de reagentes e anti-espumantes, bem como da 
lavagem com água. Você pode até mesmo deixá-lo trabalhar 
durante a noite. 

Com o Fibertec, sua equipe do laboratório é liberada para 
fazer outras tarefas, além disso, um software com display 
intuitivo reduz as necessidades de treinamento, tornando fácil 
o planejamento e revezamento de tarefas.

Resultados de método de referência oficial 
com uma precisão incomparável 
Testes de referência oficiais de acordo com a ISO, AOAC 
e outras usando métodos Weende, van Soest e outros métodos 
reconhecidos são agora fáceis com o FibertecTM 8000. 

Uma análise de fibra é um tanto complexa e os métodos 
convencionais são de grande importância para se obter 
resultados confiáveis. Os métodos tradicionais de análise 
de fibra envolvem tratamentos repetitivos de amostras, 
transferência e filtração assim como o tratamento de vários 
reagentes, muitas vezes quentes. Cada amostra tem que ser 
tratada separadamente. Cada um desses processos é uma 
potencial fonte de erro ou de preocupação quanto à segurança. 
Com o Fibertec, extrações simples ou sequenciais incluindo 

Para fibra bruta, ADF, ADL e NDF 

Aplicações típicas incluem:

•  EN ISO 6865 (AOAC 978.10) refere à Análise de Fibra Bruta 
(CF) em Rações, descreve um procedimento analítico com 
base no método de cadinho ou no método Fibertec™.

•  EN ISO 16472 (AOAC 2002:04) refere à Análise de 
Fibra Detergente Neutra (NDF) em Rações, descreve 
um procedimento analítico com base no método de 
cadinho ou no método Fibertec™.

•  EN ISO 13906 (AOAC 973.18) refere à Análise de 
Fibra Detergente Ácida (ADF) e Lignina (ADL) em 
Rações, descreve um procedimento analítico com base 
no método de cadinho ou no método Fibertec™.

Solução anterior
líder de mercado

FibertecTM  
8000 Digestão Ácida/Alcalina em Hot Extraction Unit

0,5 0,5 Inserir cadinhos

1 Escolher o programa e iniciar

6 Adicionar ácido, antiespumante e misturar a amostra

9 Aquecer até ferver, manter em ebulição suave

10 Drenar e enxaguar

6 Adicionar alcalino, antiespumante e misturar a amostra

9 Aquecer até ferver, manter em ebulição suave

10 Drenar e enxaguar

0,5 0,5 Remover cadinhos

51 minutos 2 minutos Tempo total

Tempo de operador para 
determinação de Fibra Bruta

Nesta tabela o tempo do operador 
é mostrado para cada passo na 
análise de Fibra Bruta usando 
Fibertec 8000 em comparação com 
um instrumento semi automatizado. 
O Fibertec 8000 tem o tempo mais 
baixo de operador em comparação 
com qualquer outro instrumento de 
análise de fibra seguindo os métodos 
oficiais aprovados com amostras 
sendo tratadas separadamente.

ebulição, uso de reagentes pré-aquecidos internamente, 
lavagem e filtração, são realizadas por lote, sob condições 
controladas e duplicáveis. As aprovações para o método de 
cadinho abrangem organizações como ISO, EEC e AOCS. 

A solução mais segura disponível para 
análises de fibra 
Características de segurança inovadoras ajudam você a elevar 
o nível de segurança nas operações diárias. 

Todos os reagentes são dispensados   automaticamente evitando 
qualquer contato com produtos químicos quentes e suas 
emanações. Além disso, a redução automática de calor quando 
o ponto de ebulição é atingido impede derrames. O sistema 
adiciona o anti-espumante e enzimas automaticamente 
(quando necessário).

* Fibertec™ 2010 da FOSS
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Tecnologia 
O Fibertec™ 8000 é projetado especificamente para a 
determinação de fibra de acordo com Weende, van Soest e 
outros métodos reconhecidos internacionalmente. 

A FOSS possui décadas de experiência na automação de 
operações químicas e documentação completa de estudos 
de laboratório e de ensaios circulares.

Com o Fibertec, extrações simples ou sequenciais incluindo 
ebulição, o uso de reagentes pré-aquecidos internamente, a 
lavagem e a filtração são realizados sob condições controladas 
e reprodutíveis. O sistema pode suportar até seis amostras 
simultaneamente.

Estas amostras são tratadas separadamente em filtros de 
cadinhos normais que são utilizados como parte integrante 
do conjunto durante a extração, lavagem e filtração e como 
vasos de amostra durante a pesagem, secagem e calcinação. 

Resíduos da da amostra permanecem no cadinho durante 
todo o processo, evitando a transferência da amostra e o risco 
associado de erro. A taxa constante de aquecimento e tempo 
de ebulição garantem repetibilidade. A análise discritiva de cada 
amostra fornece resultados de referência confiáveis   com ± 1% 
de precisão, em relação a um nível de fibra de 5% - 30%.

Distribuição de reagentes e  
aquecimento embutido
A potência de aquecimento é ajustada automaticamente 
para que os usuários nunca precisem ficar na frente do 
instrumento esperando o ponto de ebulição ou para 
ajustar a potência para uma taxa suave de ebulição.  
Todos os produtos químicos líquidos (incluindo água, ácidos, 
álcalis, ADS, NDS, alfa-amilase, agente anti-espumante octanol) 
são distribuídos na coluna através de um bocal em movimento. 
O Fibertec é a primeira solução de análise de fibra a oferecer 
essas facilidades de análise com base no método de cadinho. 
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Permita que a FOSS cuide dos seus isntrumentos para um máximo retorno do seu investimento analítico. Obter uma garantia 
de quatro anos, como parte do novo acordo de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou dois anos, como parte de 
qualquer outro acordo FossCare. Alé m da paz de espírito proporcionada pelo período de garantia, a manutenção preventiva 
contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente todos os dias, ano após ano. 

Por quê a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS recebe manutenção regular para 
garantir o melhor desempenho e vida útil prolongada. Evitando o tempo de inatividade caro é uma questão de seguir 
padrões de fábrica e preventivamente substituição de peças antes que se desgastam. Por sua vez, isso ajuda a garantir 
resultados confiáveis   e consistentes ao mais alto nível. 

A manutenção preventiva e preditiva combinado com suporte global de 300 serviços dedicado, aplicações, software 
e calibração especialistas mantém o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

Benefícios de um Contrato de Suporte FossCareTM:
• Garantia Estendida (dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)
• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado  

e recalibrado
• Tempo mínimo de inatividade na substituição de peças antes delas serem desgastadas 
• Resultados consistentes, precisos e confiáveis   que você pode sempre se apoiar 
 Visitas de manutenção preventiva quando for mais conveniente à você e ao seu negócio
• Suporte 24 horas por dia - central de suporte global pronta para te atender
• Orçamento baixo e fixo previne gastos inesperados
• Desconto em serviços adicionais, peças, treinamentos, reagentes, consumíveis e  

em atualizações de software

Garantia estendida de 
novos isntrumentos 
com um plano FossCare

Proteja o seu investimento com um Plano 
de Suporte e Revisão FossCare™

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.
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Especificações técnicas

Informações de desempenho:

Tamanho da amostra: 0,5 - 3 g

Faixa de medição: 0,1% - 100%

Capacidade por lote: Até 6 amostras simultaneamente

Capacidade por dia: Até 36 análises (método de fibra bruta). 
Até 60 análises usando procedimento modificado 

Repetibilidade: ±1% relativo em 5% - 30% nível de fibra

Tempo de pré-aquecimento de reagente: 10 - 12 minutos

Tempo de aquecimento do modo pré-aquecido 
até a temperatura de ebulição: 5 - 7 minutos

Descrição do sistema:
FibertecTM 8000, sistema completo, 230V, 50/60Hz 
contendo: 

• FibertecTM 8000, unidade de extração a quente
• FT 121 FibertecTM, unidade de extração a frio
• Kit padrão de acessórios 
• Kit de documentos

Sistema FibertecTM 8000, 230V, 50/60Hz mesmo que acima, 
mas sem unidade de extração a frio.

Acessórios:
Apoio para 6 cadinhos, segurador, tanque para ácido, tanque 
para alcalino, tanque para NDS, tanque para ADS

Acessórios opcionais:
Cadinhos, P0 (porosidade 160 - 250 µm), conjunto de 6
Cadinhos, P1 (porosidade 100 - 160 µm), conjunto de 6
Cadinhos, P2 padrão (porosidade 40 - 100 µm), conjunto de 6
Cadinhos, P2 US (porosidade 40 - 60 µm), conjunto de 6
Cadinhos, P3 (porosidade 16 - 40 µm), conjunto de 6

Requisitos de instalação:

Instrumento Fonte  
de energia

Consumo 
de energia

Dimensões  
l × d × a Peso Fonte  

de água

FibertecTM 8000
Unidade de extração a 
quente

200 - 240 V, 
50 ou 60 Hz 2.000 W 73 × 39 × 64 67 kg

Mínimo de água 
corrente 2 L/min 
(4-25ºC, dependen-
do da pressão da 
água)

FT 121 FibertecTM 
Unidade de extração a frio
com aspirador de água

- - 58 × 38 × 28 14 kg Água corrente  
2 L/min

Nota: Unidade de extracção a frio deve ser colocada no exaustor com, pelo menos, 0,5 m / s de fluxo de ar. 

* Quando o Fibertec 8000 está no modo de espera o abastecimento de água corrente é fechado.
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FOSS 
Rua Dr. Costa Júnior 356
Agua Branca
São Paulo - SP 
05002-000

Tel.:  11 3862 7757
Fax:  11 3862 7757

brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br

LIBERE OS RECURSOS DO SEU LABORATÓRIO COM O MENOR TEMPO DE OPERADOR ENTRE QUALQUER 
SOLUÇÃO ANALÍTICA PARA FIBRA 

• Análise automatizada de até seis amostras simultaneamente permite que funcionários realizem outras tarefas - pode 
até funcionar durante a noite

• Distribuição de todos os reagentes, anti-espumante, exágue com água e aquecimento embutidos evitam interrup-
ções de outras tarefas, evitando o risco de erro humano

• Um software com display intuitivo reduz necessidade de treinamento devido à facilidade de operação

RESULTADOS DE MÉTODO DE REFERÊNCIA OFICIAL COM PRECISÃO INCOMPARÁVEL (ISO, AOAC)

• Resíduo da amostra permanece no cadinho durante o procedimento inteiro evitando a transferência de amostra e 
risco associado de erro 

• Análise discritiva de cada amostra para obter resultados confiáveis   de referência: ± 1% em relação a 5% - 30% de 
nível de fibra 

• Taxa consistente de aquecimento e ebulição ajudam a assegurar a repetibilidade 

A SOLUÇÃO MAIS SEGURA DISPONÍVEL PARA ANÁLISE DE FIBRA BRUTA, ADF, ADL E NDF 

• Sistema de distribuição de todos os reagentes químicos evita contatos químicos 
• Redução automática de aquecimento quando atingido o ponto de ebulição  

previnindo derramamentos 
• O sistema adiciona a solução anti-espumante e enzimas  

quando necessário 


