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MÁQUINAS  
DE LABORATÓRIO 

Laboratório Verdés de análise e ensaio de matérias primas

Máquinas de laboratório que fabricamos

A Verdés desenvolveu uma linha de máquinas 
específicas para realizar ensaios de matérias-primas 

em diferentes condições de processo, para caracterizar 
o seu comportamento antes da sua aplicação produtiva 
à escala industrial.

MOAGEM

–  Moinho de Martelos

–  Moinho Pendular

TRITURAÇÃO

–  Desintegrador

–  Laminador

MISTURA & EXTRUSÃO

–  Misturador

–  Extrusora

Laboratório
–  Moagem em moinhos de martelos

–  Laminação

–  Residuos e distribuição granulométrica

–  Perda ao fogo

–  Retração (seco, queimado e total)

–  Curva de Bigot

–  Absorção de água

–  Densidade
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A ESCALA INDUSTRIAL 
NA PLANTA PILOTO

Testes

A planta piloto satisfaz as 
necessidades externas e internas 

da VERDÉS e é um espaço chave na 
estratégia de desenvolvimento. Por 
um lado, permite ao cliente conhecer 
o desempenho do equipamento e 
das suas aplicações, oferecendo-

se a realização de testes com um 
produto real, antes de adquirir e 
instalar  sua linha de produção. 

Por outro lado, está adaptado às 
necessidades equipe Engenharia 
e Desenvolvimento contribui 

para favorecer soluções pioneiras, 
adaptadas às necessidades 
específicas de um mercado em 
constante mudança.

A escala Industrial 
Na planta piloto
–  Moagem em moinhos de martelos.

–  Mistura com misturador de duplo eixo com ou sem 
aditivos

–  Moagem de desintegrador

–  Laminação

–  Moagem com moinho pendular com ajuste de 
granulometrias mediante separadores

–  Curva granulométrica. 

Nossa planta piloto está à sua 
disposição para testes
–  Entre em contato solicitaremos detalhes sobre seu 

material e processo

–  Vamos indicar quantos kg precisamos para os testes 
par envio do material

–  Agendamos data para testes com seus técnicos

–  Seus técnicos estarão presentes no momento do 
teste

–  Relatório com os resultados

–  Determinaremos o processo ideal que seu material 
necessita
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Quem é Verdés

Desde 1908 na Europa. 
Desde 1974 no Brasil.

A experiência Verdés desenvolvida por 
mais de 100 anos é uma garantia de 
qualidade, confiabilidade e soluções 
ideais para os clientes.

O profundo conhecimento das 
máquinas projetadas, aperfeiçoadas 
e construídas em Verdés, é a chave 
para compor a solução de engenharia 
mais adequada para o processo.

Ninguém pode nos dizer algo 
novo sobre máquinas ou soluções 
modernas para britagem, trituração, 
moagem, mistura ou extrusão 
que ainda não conheçamos. Está 
em nossos genes e conhecemos 
perfeitamente todas as soluções.

planta piloto  l  dessenho fabricação  l  montagem  l  treinamento operadores  
posta em marxa  l  pecas reposição  l  assistência tecnica  l  modernização

Servicos ao cliente

EMPRESA

A Verdés fabrica a 
mais completa linha 

de máquinas para 
preparação de minerais 

da América Latina 
e projeta as mais 

otimizadas soluções de 
engenharia.  

PEÇAS ORIGINAIS

Peças originais: As 
máquinas Verdés 

merecem peças de 
reposição originais 
de alta qualidade e 
fabricação própria. 

Nosso armazém sempre 
à sua disposição.

GARANTIA

As máquinas e 
instalações Verdés têm 

garantia de 6 meses 
a partir da nota fiscal. 
Vocé pode contratar 

uma garantia  
estendida por  

2 anos.

SOLUÇÕES

Quer aumentar 
sua produçao e/ou 

qualidade e reduzir o 
custo da energía? Tem 
perdas de produçao? 

Tem paradas de 
máquina ou trincas ? 

Temos a Soluçao.

ASSISTANCE

A través do Assistance, 
os clientes dispõem  
de uma completa 
gama de serviços. 

Você é o nosso 
bem mais valioso, 
queremos cuidar  
de sua instalação.

PROVAS  
INDUSTRIAIS

Planta Piloto + Ensaios 
Industriales a sua 

disposiçao no Centro 
de Desenvolvimento de 
Tecnología Felipe Verdés  
Um teste industrial vale 
mais que mil palavras. 


