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LAMINADORES 
ARTICULADOS
MOAGEM
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Os Laminadores Articulados Verdés 
podem ser aplicados em plantas 

de cerâmicas estruturais, fertilizantes 
entre outros que buscam precisão 
na laminação.

Esquema e funcionamento

LAMINADORES ARTICULADOS

Vantagens

São maquinas de grande 
versatilidade e precisão utilizadas 

para a trituração terciária de matérias-
primas com tamanho de entrada 
máximo de 3 mm e abertura mínima 
entre cilindros de até 1,0 mm.

Dureza dos materiais a serem 
triturados de até 3 Mohs.

 

Exemplo de materiais: argilas, caulim, 
talco, gesso entre outros.

1- Bancada

2- Cilindro Fixo 

3- Cilindro Móvel

4- Regulagem de abertura entre cilindros

5- Sistema de amortecimento

6- Sistema de limpeza dos cilindros

7- Lubrificação

8- Acionamento
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Os Laminadores Articulados Verdés 
são formados por uma bancada 

fabricada em aço soldado de grande 
estabilidade e rigidez, que suporta 
o restante dos componentes da 
maquina.

Os dois cilindros são de material 
resistente ao desgaste, giram 
sobre grandes rolamentos auto 
compensadores de roletes. Um dos 
cilindros leva um grupo hidráulico de 

pressão que atua como segurança 
contra a entrada de corpos muito 
duros e incorporado um dispositivo 
elétrico ou mecânico que permite 
ajustar a separação entre cilindros 
até uma abertura mínima de 1,0 mm.

A tolva de entrada de material fica 
fechada pelos dois lados dos cilindros 
com uma placa conseguindo um 
perfeito fechamento, estas placas 
são reguláveis e recambiáveis.

Raspadeiras com acionamento 
pistões pneumáticos que limpam 
os cilindros periodicamente.

O acionamento é mediante motores 
elétricos acoplados por correias as 
polias da maquina. 

Bancada
Projetada e fabricada em chapa de aço 
soldada para atender as máximas condições 
de operação que permitem trabalhar sem 
vibrações com máxima confiabilidade e 
uma maior resistência mecânica. Suporta 
o cilindro fixo e os apoios da articulação do 
cilindro móvel.

Regulagem de abertura 
entre cilindros braço 
oscilante
Sistema de regulagem elétrico ou mecânico 
que permite ajustar a separação entre cilindros.

No sistema de regulagem, consta um 
fuso acionado mediante servomotor com 
possibilidade de manobra manual mediante 
volante a fim de nos permitir um balanceamento 
do braço articulado.

Este fuso efetuam o afastamento de uma 
forma fácil de controle de abertura até 1,0 mm.

Sua precisão é de +/- 0,2 mm.

 

Sistema de amortecimento
Um dos cilindros leva um mecanismo consiste 
de um grupo hidráulico de pressão com um 
potente e amplo acumulador que trabalha 
como pulmão, reserva de fluído hidráulico e 
amortecedor de oscilações como segurança 
contra a entrada de corpos muito duros.
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Cilindros
É fabricado em liga de ferro fundido contendo 
chromo atingindo alta dureza.

Dureza homogênea em toda sua camada, 
garantindo elevada resistência ao desgaste 
e durabilidade.

Sistema de limpeza dos 
cilindros
Tipo raspador com acionamento por molas 
ou pistões pneumáticos que atuam sobre 
os cilindros.

Raspadeiras fácilmente substituídas através 
de janelas laterais a bancada.

Permite regulagem da pressão de raspagem 
que prolonga a vida útil da raspadeira.

Lubrificação
Sistema de lubrificação dos rolamentos dos 
mancais de fácil acesso e protegidos com 
labirintos e retentores para proteger a entrada 
de materiais.

Acionamento
Efetuado mediante motores elétricos 
independentes acoplados por correias as 
polias da maquina.

Caracteristicas técnicas

Acessórios opcionais

Retifica
Especialmente desenvolvido para 
torneamento de cilindros laminadores:

•  Garante um rápido e perfeito 
torneamento dos cilindros

•  Melhor aproveitamento 
dos cilindros laminadores, 
prolongando sua durabilidade 
e mantendo a qualidade de 
laminação.

• Disponibilizamos uma série de 
modelos de retíficadores de grande 
robustez e rigidez para as larguras 
de cilindros dos Laminadores.

Modelos  LA91-1/ 800 LA91-2/ 800

 

Diâmetro e largura dos cilindros mm 800 / 800 800 / 800

Potência cv 75 + 60 100 + 75

Produção t/h 21 - 27 21 - 38

* Produção varia conforme abertura entre cilindros e densidade

  Densidade considerada do material de 0,95 t/m3 

  Granulometria máxima de entrada: 3,0 mm

  Abertura mínima 1,0 mm e máxima de 3,0 mm entre cilindros   

Espalhador
• Melhor rendimento do Laminador.

• Diminui a frequência de retífica 
dos cilindros.

• Prolonga a vida útil dos cilindros.
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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. 


