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ELEMENTOS  
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Calha vibratória
As calhas vibratórias são capazes de transportar com 
excelência  todo os tipos de materiais a granel, incluinda 
os mais volumosos ou granulação de pó, como carváo, 
minério, areia, pedra, cal e argila.

As calhas vibratórias contam com dois motovibradores, 
que podem ser adequados ao  equipamento por meio 
de contrapsos, a fim de aumentar ou reduzir a vibração.

  

Balança dosadora
As balanças dosadoras Verdés podem ser instaladas 
em transportadores de correia ou em sistemas de 
alimentação integrados: alimentadores de borracha 
ou de lagartas. 

Eles são ideais para indústrias que precisam de pesagem 
e dosagem contínua de materiais em grande volume. 

Em geral, eles são aplicados para pesagem e dosagem 
de fórmulas e misturas, e até mesmo para a produção 
total. 

Pode operar isoladamente ou em conjunto, por meio 
de um controle centralizado.

Esteiras transportadoras 
Para o transporte de argila, bauxita, minério de ferro, 
feldspato, cal entre muitos outros materiais.

As esteiras transportadoras Verdés foram projetadas para 
todos os tipos de trabalho que exigem movimentação 
e transporte suave e seguro de materiais sólidos. 

Com suas caracteristicas construtivas reforçadas e 
robustas, são fáceis de montar e instalar, podendo ser 
fabricadas nas larguras 15, 20, 24, 30, 36 e 42 polegadas, 
e com o comprimento que o cliente desejar.

Rosca transportadora
A rosca transportadora helicoidal difere das esteiras 
transportadoras, em sua configuração. 

Uma rosca transportadora ou transportador helicoidal 
é um mecanismo que utiliza uma superfície girante na 
forma de uma rosca de parafuso para mover/transportar 
materiais.

Estes tipos de transportadores são utilizados em muitas 
indústrias de manuseio de material a granel e de baixa 
granulometria.
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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. 


