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Os Britadores Cônicos Verdés podem ser aplicados nas indústrias dos 
segmentos de: cimento, fertilizantes, químicas e minerações entre 

outras.

Esquema e funcionamento

1 Chassi da Maquina
2 Carcaça
3 Câmara de Britagem
4 Sistema de alívio hidráulico
5 Unidade hidráulica
6 Acionamentos 

BRITADOR CÔNICO Caracteristicas técnicas

Com o equipamento em 
funcionamento o conjunto 

excêntrico efetúa movimento 
rotativo sobre buchas de bronze, 
proporcionando os movimentos 
oscilatórios de britagem do cone que 
também se apóia sobre mancais de 
bronze no topo do eixo. 

O cone está apoiado sobre um “prato” 
no topo do eixo principal, através de 
um mancal esférico onde recebe 
todo esforço resultante da britagem. 

Uma placa de alimentação protege 
a parte superior do cone e distribui 
a alimentação para câmara de 
britagem composta pela camisa e 
pelo revestimento da carcaça superior.

Os Britadores Cônicos Verdés são 
providos de uma unidade hidráulica, 
composta de: tanque, bomba 
hidráulica, pressostato, termostato, 
manômetros, válvulas de alívio, etc., 
que fará a lubrificação dos elementos 
internos do equipamento. 

Um painel elétrico de controle 
opera todo o sistema hidráulico 
de lubrificação e de segurança 
garantindo a normalidade do sistema. 

Quando houver alguma anomalia 
no sistema, um alarme é disparado 
e automaticamente o equipamento 
é desligado.

1 Chassi da maquina: Metálico de fácil adaptação em diversas instalações.

2 Carcaça: É fabricada em chapa de aço de alta resistência mecânica.

3 Câmara de britagem: É composta do revestimento da carcaça superior e a camisa do cone que são fabricados 
em aço manganês e são fixados de maneira simples visando fácil substituição.

Mediante um motor hidráulico que gira o bojo para um controle fino do ajuste de abertura também efetua 
a abertura do bojo até liberá-lo das roscas do anel de ajuste, facilitando a troca dos revestimentos.

4 Sistema de alívio hidráulico: Efetuado mediante cilindros hidráulicos e acumuladores de pressão 
hidropneumáticos que permitem a passagem de materiais não britáveis para que não haja o bloqueio.

O amplo curso para alívio, independente do desgaste dos revestimentos, exige um menor esforço para 
esvaziar a câmara de britagem do britador, reduzindo o tempo de parada e aumentando a produtividade 
e a segurança operacional.

5 Unidade Hidráulica: O equipamento possui uma unidade hidráulica com dupla função: lubrificação dos 
elementos internos do cone; e comando, que é responsável por controlar o sistema de travamento da carcaça, 
regular abertura de trabalho e promover o alívio para desobstrução quando o equipamento parar cheio. 
Esta unidade é controlada por um painel elétrico que possui um sistema de monitoramento que detecta 
qualquer anomalia no sistema, desligando o equipamento e disparando um alarme sonoro quando necessário.

6 Acionamentos: 
Acionamento principal efetuado mediante motor elétrico acoplado por correias em “V” as polias.

O ajuste da abertura é efetuado mediante ao conjunto pinhão e cremalheira acionado por um motor hidráulico.

–  Britagem secundária, terciária 
e quaternária

 De matéria  prima ou semi-úmida 
e pré-trituração de matérias primas 
com alta dureza.

–  Exemplo de minerais

 Calcários, carbonato de cálcio, 
carvões, dolomitas, feldspatos, 
fosfatos, gessos, magnesitas e 
talcos entre outros.

–  Tamanho de entrada

 185 mm reduzindo sua 
granulometria até 6 mm.

–  Variados perfis dos revestimentos

 Permitem uma ampla 
granulometria do produto final 
e uma admissão superior a 
equipamentos similares.

Vantagens

Modelo CV 100 CV 200

Diámetro interno  tremonha alimentaçao mm 694 914

Diámetro  descarga da carcaça principal mm 970 1.240

Potência instalada CV 125 200

Rotação do contra-eixo rpm 750 – 1200 750 – 1200

Produção* t/h 45 - 140 90 - 250

*As produções podem sofrer alterações provenientes de granulometrias superiores a indicada
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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 
maquinas 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 maquinas 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  desenho fabricação  l  montagem  l  treinamento de operadores  
posta em marcha  l  peças reposição  l  assistencia técnica  l  modernização

Serviços ao cliente

EMPRESA

A Verdés fabrica a 
mais completa linha 

de maquinas para 
preparação de minerais 

da América Latina 
e projeta as mais 

otimizadas soluções de 
engenharia.  

PEÇAS ORIGINAIS

Peças originais: As 
maquinas Verdés 

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

Nosso armazém sempre 
à sua disposição.

GARANTIA

As maquinas 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 energia? Tem 
perdas de produçao? 

Tem paradas de 
maquina 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 
Tecnologia Felipe Verdés  
Um teste industrial vale 
mais que mil palavras. 


