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E DRAGAS
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Para armazenamento de matérias 
primas pré trituradas em 

ambientes de forma automática, 
muito eficiente e com um custo 
operacional mínimo. 

A execução e operação de 
Amontonadoras apresentam grandes 
vantagens, principalmente quando 
comparadas ao uso de máquinas 
para a movimentação de matérias 
primas.

São feitos estoques, entre outros, 
de argila, calcário, bauxita, gesso, 
calcário, carvão, coque de petróleo, 
clínquer, ardósia, cavacos de madeira, 
quartzo, rochas siliciosas entre outros 
minerais.

Estes equipamentos permitem 
obter uma pré-homogeneização 
do material proveniente das jazidas 
permitindo o armazenamento de 

diferentes matérias-
primas em um 
mesmo estoque. A 
exposição prolongada 
de materiais pré-
triturados às condições 
climáticas favorece 
o intemperismo 
e melhora seu 
comportamento 
durante os processos 
subsequentes.

Portanto, é muito importante em 
um estoque adequado e uma 
boa organização de trabalho, que 
permitam um correto preparo. Com 
isso, consegue-se um suprimento 
de matéria-prima para a fábrica 
com composição e características 
uniformes, mais fáceis de trabalhar 
e com melhor desempenho durante 
o processo de fabricação. 

Essas máquinas são fabricadas em 
várias configurações, sejam radiais, 
lineares ou combinadas.

Seu design é totalmente customizado, 
levando em consideração o espaço 
disponível e a produção necessária 
para atingir a capacidade máxima 
de armazenamento.

Nossa solução para o armazenamento de matérias-primas no exterior

Amontonadoras

Custo operacional 

Mínimo especialmente se 
comparamos com as máquinas para 
movimentação de matérias primas.

Pré-homogeneização

Facilita a homogeneização das 
matérias primas devido ao depósito 
de sucessivas camadas longitudinais 
de espessura reduzida, sobrepostas 
umas às outras.

Intemperismo

A exposição prolongada ao ar livre 
favorece o intemperismo e melhora 
seu comportamento durante os 
processos subsequentes.

Configurações 

Radial, linear ou combinada 

Desenho

Customizável conforme necessidade 
do cliente.

Vantagens Amontonadoras e Dragas 
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A Amontonadora Verdés funciona 
movendo-se ao longo dos trilhos, 

entre os quais circula a esteira de 
alimentação.

Por meio de um sistema Tripper, 
a esteira alimentadora é elevada 
até o topo da moega de carga 
descarregando o material que 
está sendo transportado na lança 
transportadora.

O material é transportado pela 
lança transportadora até o seu final, 
onde é descarregado de uma altura 
ligeiramente superior à pilha de 
material que está se formando.

O modo normal de operação da 
Amontonadora Verdés é mediante 
movimentos longitudinais para frente 
e para trás entre as extremidades 
selecionadas a uma velocidade de 
movimento constante.

A inclinação da lança transportadora 
é mantida constante a uma altura 
ligeiramente acima da pilha de 
material formado. Quando o 
detector ultrassônico localizado 
na extremidade do cabo da 
lança transportadora detecta a 
proximidade do solo, ele aumenta 
automaticamente sua altura em um 
determinado valor predeterminado. 

O controle da altura da lança 
transportadora também pode ser 
reduzido minimizando a poeira, 
reduzindo a distância em que o 
material, como por exemplo o carvão, 
precisa cair até o topo do estoque.

Os limites dos percursos lineares são 
definidos manualmente por fim de 
cursos montados no trilho. Da mesma 
forma, os caminhos angulares de 
rotação da mesa giratória podem 
ser definidos manualmente por 
meio de fim de cursos.

Pode-se de girar a lança 
transportadora permitindo que uma 
única Amontonadora forme duas 
pilhas de estoque, uma de cada lado 
da esteira, sendo todos os controles 
totalmente automatizados.

Funcionamento

Características técnicas

1 Carro Automotriz: O carrinho automotriz é composto por uma estrutura rígida construída em chapas de 
aço eletro soldada, que se desloca sobre quatro pilares com suas respectivas rodas apoiadas nos trilhos. 
Cada roda é acionada por motorredutores planetários com frenagem incorporada. 

2 Conjunto Tripper: O Tripper está montado sobre o carro conduzido apoiado por dois braços de apoio com 
rodas que se apoiam nos trilhos e são articuladas no carro automotriz.

É composto por uma estrutura com as com roletes que permitem à esteira de alimentação descarregar 
o material para a lança, em qualquer posição de rotação ou ângulo de inclinação que encontrar para 
descarregamento do material e formação do estoque.

3 Conjunto Lança: A lança articula-se na plataforma superior giratória por meio de articulações esféricas. 

É apoiada e elevada por meio de cabos e duplo cabrestante acionado por motor-redutor de fuso irreversível 
com freio, que garante a manutenção da posição em todos os momentos.

É composta de uma esteira transportadora acionada por dois motorredutores planetários, localizados 
em ambos os lados do tambor motriz posicionados no extremo de descarga de esteira transportadora.

4 Conjunto suporte da lança: Este suporte está montado sobre a plataforma giratória ou mastro de suporte 
do contrapeso, no qual está localizada a plataforma que abriga o mecanismo do cabrestante. 

5 Contrapeso: O contrapeso da máquina é constituído por placas de concreto armado com um peso tal 
que o centro de gravidade de toda a parte giratória está dentro da vertical da coroa giratória. 

6  Acionamento: Efetuado mediante motorredutores planetários.

Amontonadora

Comprimento da Lança (mm) 23.000

Potência instalada (cv) 90

Produção (t/h) 350

Altura máxima de descarga (mm) 13.400
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1 Carro automotriz
2 Conjunto tripper
3 Conjunto lança
4 Conjunto suporte de lança
5 Contrapeso
6 Acionamentos
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As dragas são equipamentos 
essenciais quando se pretende 
otimizar a exploração de 
armazenamento de argila e outros 
minerais, automatizando a extração 
do material, reduzindo custos 
operacionais e melhorando as 
propriedades de homogeneização.

A execução e operação das Dragas 
apresentam grandes vantagens, 
principalmente quando comparadas 

ao uso de máquinas para a 
movimentação de matérias primas.

O método de extração mediante 
o uso de dragas, potencializa a 
homogeneização da mistura, uma 
vez que quantidades iguais são 
extraídas de cada uma das camadas 
no armazenamento, compensando 
os diferentes tamanhos de partículas 
e variações de umidade.

As dragas Verdés são fabricadas 
em dois diferentes modelos e com 
várias configurações que podem 
ser personalizadas e adaptadas às 
necessidades do processo, tendo 
em conta o espaço disponível e a 
produção necessária.

 

No tipo Chevron, a lança se desloca 
ao longo da longitude do estoque em 
trilhos laterais, adicionando camada 
sobre camada de material mediante 
controle automático.

Dotada de um sistema de 
posicionamento linear que permite 
controlar o enchimento por áreas 
diferenciadas, seja em baias separadas 
por paredes ou por taludes naturais.

Automação em Processo de Armazenamentos

Armazenamento Longitudinal e enchimento tipo Chevron - Dragas Via

Dragas

– Dragas de via para armazenamentos longitudinais 
e método de enchimento Chevron.

 – Dragas ponte para armazenamento com fosso e 
método de enchimento Windrow.
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Armazenamento com fosso e enchimento tipo Windrow Dragas Ponte

Este tipo de instalação é composto por:

Carro

Estrutura autoportante de aço soldado 
que se move sobre trilhos

por meio de 4 rodas, utilizando 2 
motorredutores com freios acoplados 
às rodas motrizes.

Contrapesos, painel de controle 
e PLC

Eles são todos montados no mesmo 
carro e controlam a translação e o 
posicionamento do carro, a velocidade 
das canecas, o ângulo da lança e a 
profundidade de arraste das canecas 

Rolos guia

Eles são instalados nas laterais do 
trilho. Os rolos absorvem as forças

laterais que a lança transmite ao 
carro. A pista é limpa por dispositivos 
em cada roda.

No tipo Windrow, uma esteira 
transportadora com sistema de 

tripper alimenta a lança com uma 
mistura preparada ao armazenamento 
em todo seu comprimento.

O carro de alimentação (ou dois) 
é fornecido com uma esteira 
transportadora reversível para 
enchimento uniforme do fosso em 
toda sua largura.

O conjunto possui sensores de 
posicionamento que controlam 
as operações de enchimento, 
alimentação e nível do 
armazenamento.
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Carro Transversal 

Viaja transversalmente na ponte 
principal em 4 rodas de flange dupla. 
Duas dessas rodas são acionadas por 
motor-redutor com freio e inversor 
de frequência. 

Com sistema de guia de rolos para 
centragem e absorção de tensões. 
Conjunto hidráulico do movimento 
da lança e sistema de engraxamento 
no carro.

Ponte Principal

Construída em chapas de aço 
eletrosoldadas , a ponte possui 
uma esteira de transporta que se 
desloca sobre trilhos ao longo de 
toda a extensão do fosso.

Os roletes guia nas laterais do trilho 
absorvem as forças laterais da lança. 
Os trilhos são limpos por dispositivos 
em cada roda.

A parte traseira suporta tanto a 
esteira de transportadora quanto 
a plataforma de serviço.

Esta plataforma de serviço contém a 
cabine de controle onde o CLP controla 
a translação, o posicionamento, 
ângulo de ataque e todas as funções 
de controle.

Lança comum a ambos os tipos

Estrutura modular em aço de alta 
resistência construída em chapa 
eletrosoldada.

Permite lanças até 19,5 metros e 
canecas de 65 à 100 litros.

Comando angular da lança hidraúlica 
montada em juntas esféricas livre 
de manutenção.

Correntes 

A corrente é fabricada temperado 
com alta resistência mecânica e 
são protegidas para evitar que a 
lubrificação se misture com o material 
transportado.

As rodas motrizes e tensores são 
divididas em setores substituíveis 
sem desmontar a corrente havendo 
a necessidade de manutenção.

As rodas na extremidade da lança são 
montadas em guias que permitem 
o tensionamento da corrente.

Placas de desgaste de fácil 
substituição formam pistas para 
movimento das correntes e das 
guias laterais das canecas.

Lubrificação automática ajustável.

Canecas

Em chapa de aço soldada e equipadas 
com uma faca antidesgaste 
substituível e dois raspadores laterais.

Transmissão da corrente e das 
canecas é mediante motorredutores, 
sendo o controle e comando com 
inversor de frequência.

Controle

O movimento e o controle são 
gerenciados por um CLP que agrupa 
as seguintes funções de controle:

–  Velocidades de translação do 
carro

– Posicionamento do carro

– Posicionamento da lança e ângulo 
de ataque

–  Velocidade da corrente e canecas

– Profundidade de escavação

– Lubrificação automática

– Comunicação com os demais 
equipamentos da linha. 
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O funcionamento da draga pode 
ser semi-automático ou totalmente 
automático, sendo controlado por 
meio de um CLP programável 
montado no quadro elétrico localizado 
na máquina.

Mediante este CLP pode-se aumentar 
ou diminuir as velocidades de 
deslocamento do carro, tração das 
canecas e profundidade de escavação, 
controlando a posição angular da 
lança, sendo possível ajustar esses 

parâmetros para os valores ideais 
adequados para cada produção ou 
condições de trabalho particular.

Funcionamento

Datos técnicos

MODELOS DRAGA VIA DRAGA PONTE

Capacidade da caneca (m3) 65 100 65 100

Separação entre canecas (mm) 1200 800 1.200 800

Comprimento da Lança (mm) 9.900 - 19.500 9.800 - 15.900

Potência instalada (cv) 20 - 50 40 - 60

Produção (t/h) 80 - 130 130 - 180 80 - 130 130 - 180
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1 Carro transversal

2 Conjunto lança

3 Ponte principal

4 Contra peso

1 Carro

2 Conjunto lança

3 Contra peso

Draga Ponte Draga Via
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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 fabricaçao  l  montagem  l  treinamento operadores  
posta em marxa  l  pecas reposiçao  l  assistencia tecnica  l  modernizaçao

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 ORIGINÁIS

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.

SOLUÇOES

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. 


