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Os Misturadores Verdés são maquinas fundamentais 
no processo de preparação para garantir a correta 

mistura e homogeneidade entre os diferentes tipos de 
argila ou outros minerais e seus aditivos, bem como 
para a incorporação de água.

Sua alta eficiência é baseada no conceito de mistura “pá 
conta pá”. Uma caracteristica única dos Misturadores 
Verdés onde a distribuição e geometria das suplementos 
pás  intensificam o efeito de amassamento e facilitam 
a distribuição uniforme dos aditivos, conseguindo uma 
massa completamente homogênea.

• Eficiciência em mistura e homogeneidade;

• Suplementos com alta resistência ao desgaste;

• Intensidade de amassamento ajustável mediante 
regulagem;

• Área de amassamento com melhor rendimento do 
mercado;

• Banheira revestida com chapas de material resistentes 
ao desgaste;

• Redutor de alta confiabilidade

MISTURADORES

Caracteristicas técnicas

Os Misturadores Verdés são compostos:

Bastidor
Conjunto autoportante único que facilita a instalação 
do equipamento e a fixação de plataformas e demais 
elementos de acesso.

Redutor 
Redutor permite máxima disponibilidade de carga e 
eficiência para uma ampla gama de produções.

As caixas de engrenagens de eixo paralelo com dentes 
helicoidais garantem uma transmissão de carga progressiva 
e uma operação silenciosa.

• Baixa manutenção

• Lubrificação por banho de óleo

• Caixas feitas de placa eletrossoldada Janelas de 
inspeção para manutenção preventiva

• Sistema de transmissão mediante polias e correias com 
canais “V”, acoplada em uma embragem pneumática

Opcionalmente pode-se optar por redutores planetários 
conforme linha Misturadores DSM:

• Alta confiabilidade;

• Longa vida útil;

• Menor volume de óleo lubrificante

Duplo eixo, pás, suplementos e 
revestimentos
• Eficiente sistema consagrado devido ao desempenho 

e distribuição das pás;

• Os eixos são contra rotativos, de modo, que além de 
misturar e transportar, aumentam a ação de amassamento 
do material pressionando-o entre as pás;

• Pás com suplementos intercambiáveis fabricados em 
liga de aço cromo ASTM A532 – Classe III – tipo A de 
elevada resistência ao desgaste;

• Opcionalmente os eixos poderão ser protegidos por 
suplementos anti-desgaste de fácil montagem e 
substituição;

• Intensidade de amassamento ajustável fácilmente 
mediante à inclinação dos suplementos pá, alcançando 
uma ótima relação entre produção e qualidade.

Corpo misturador
• Melhor rendimento do equipamento devido ao 

acompanhamento do perfil da base da banheira 
acompanhando o desenvolvimento do movimento 
rotativo efetuado pelo suplemento pá, assim, reduzindo 
a zona morta de material

• Com grande capacidade para obter uma homogeneidade 
e absorção.

• Revestida com chapas de material resistentes ao desgaste.

Acionamento 
Estas maquinas são acionadas por motores elétricos com 
transmissão mediante polias e correias com canais em “V”, 
acoplada em uma embreagem pneumática. 

Opcionalmente pode -se utilizar como para linha DSM, 
quadro elétrico com inversor de frequência.
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Modelos  41 042DR 043DR 44D 045B
Comprimento útil mm 2.300 2.000 2.610 2.950 3500

Largura útil mm 650 740 850 960 1090

Potência cv 15 20 25 30 - 40 40 - 50 - 75

Produção t/h 7 - 10 9 -15 12 - 21 20 - 35 24 - 75

Com redutores planetários

Modelos  DSM 240 DSM 280 DSM 300 DSM 350

Comprimento útil mm 2.400 2.800 3.000 3.500

Largura útil mm 720 850 950 1.070

Potência cv 20 30 40 75

Produção t/h  9 - 15 15 - 23 29 - 35 45 - 75

*Densidade do material considerada:  1,3 a 1,5 t/m3

As produções deste esquipamentos podem sofrer alterações , devido a caracteristicas e preparação 
da moagem da argila antes do  misturador.
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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. 


