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–  Bancadas com porta de acesso 
para limpeza se necessário.

–  Granulometria máxima de 
entrada  de 60 mm.

– Mediante sistema de 
resistências elétricas, permitem 
matérias primas com umidades 
até 12%.

– Menor consumo energético, 
por tonelada produzida.

–  Mínima emissão de poeira 
devido ao sistema de 
alimentação mediante a 
combinação da moega 
com o sistema de roscas de 
alimentação. (1)

 – Acessibilidade máxima rápida 
e segura para manutenção, 
devido ao sistema de abertura 
com cilindros hidráulicos. (2)

–  Martelos fabricados em liga de 
material altamente resistente 
ao desgaste.

Vantagens

Maquinas projetadas para a 
moagem de materiais secos e 

semi-secos. A sua versatilidade os 
torna adequados também para a 
moagem de muitos materiais cujo 
grau de moagem e caracteristicas 
permite a moagem por impacto.

No projeto incluem aspectos como 
a acessibilidade e a simplicidade das 
tarefas de inspeção e manutenção 
que podem ser executadas por um 
único operador sem ajuda mecânica..

Uma grande variedade de tamanhos 
e configurações, os Moinhos de 
Martelos Verdés proporcionam 
excelente flexibilidade de aplicações 
para adaptar-se a diferentes matérias 
primas e condições de trabalho que 
atingem rendimentos de até 100 t/h.

O rei da moagem de impacto

Funcionamento

A alimentação do material no 
moinho se inicia mediante uma 

moega que combinada com um 
sistema de roscas de alimentação 
e um sensor de nível garantem um 
avanço constante e regular em toda 
a largura da câmara de moagem. 
O próprio material acumulado na 
moega produz um efeito de vedação 
que garante uma emissão mínima 
de poeira na atmosfera durante o 
funcionamento.  

O material passa para a câmara de 
moagem composta por uma área de 
impacto composta por elementos 
substituíveis e resistentes ao desgaste. 
Em seguida, vai para uma área de 
peneiramento com barras ou com 
chapas perfuradas. O peneiramento 
será de acordo com a granulometria e 
condições definidas para a moagem. 

O   sistema   de   aquecimento   é 
composto por resistências elétricas 
distribuídas no paladar e nas entradas 
laterais  de  ar  ambiente  aspirado 
pela depressão gerada pelo moinho.

A   regulagem   e   feita   por   um 
termostato.

MOINHO DE MARTELOS

(1) Série D utiliza-se sistema de abertura com fuso mecânico e Série Bco 
com sistema de dobradiça.

(2) Sistema de alimentação opcional.

MODELOS 036 - BCO 036-D 037-V 038-V 039-V

Diâmetro do rotor (mm) 630 850 1.100 1.100 1.100

Largura útil de moagem (mm) 790 840 840 1.200 1.600

Número de martelos 6 16 16 24 16

Número de roscas de alimentação - 2 3 4 6

Producción (t/h)  10 - 15 15-20  20-30  30-50 50-80 

Potência motor (1.780 rpm) 75 125 175 200 350

*As produções podem sofrer alterações provenientes de granulometria, umidade, densidade superiores a indicada.

Bancada
Dividida em dois corpos principais 
sendo construída de chapas 
eletrosoldadas de alta rigidez que 
absorvem os esforços e tensões típicas 
do funcionamento destes moinhos. O 
corpo superior da bancada se eleva em 
conjunto mediante pistões hidráulicos 

sem desmontar as transmissões 
da maquina (sistema patenteado), 
permitindo assim um acesso rápido 
e fácil à área de moagem. No interior 
do corpo inferior estão alojadas as 
grelhas ou peneiras.

(*) Série D utiliza-se sistema de 
abertura com fuso mecânico e Série 
Bco com sistema de dobradiça.
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1  Moega de alimentação
2  Roscas de alimentação e inversor  
     de frequência
3  Sistema de alimentação horizontal
4  Paladar
5  Rotor
6  Bancada móvel para manutenção 
7  Acionamento



WWW.VERDES.COM.BR MOINHO MARTELOS4 5

Sistema de aquecimento 
Multiplica a flexibilidade de estas 
maquinas pois amplia o grau de teor 
de umidade admissível, dependendo 
da plasticidade do material, sua 
dureza e tamanho de entrada.

Esta composta por resistências 
elétricas localizadas no paladar e nas 
entradas de ar laterais e a regulagem 
é feita por um termostato.

Grelhas de barras ou peneiras 
O Moinhos Verdés podem 
ser equipados com grelhas 
de barras ou peneiras 
(chapas perfuradas) de 
alto desempenho, o que 
permite grande diversidade 
de granulometrias conforme 
a necessidade do cliente.

Rotores 
Rotor de balancins  permite  maior  
mobilidade  do conjunto  e,  portanto,  
maior  flexibilidade caso corpos 
metálicos estranhos estiverem sendo 
alimentados ao moinho.

Rotor de pás fixas  altamente  rígido  
proporciando  uma moagem com 
maior produtividade.

Martelos
A liga especial dos martelos, de alta 
resistência ao impacto e à abrasão, 
aliada à sua geometria reversível 

permitem maximizar a vida útil e 
ao mesmo tempo reduzir o custo 
operacional.

Camara de moagem
Dois corpos principais com as 

principais inovações:
–  Area de impacto ou paladar 

construído em setores facilmente 
substituíveis. 

–    Placas laterais de materiais 
resistentes ao desgaste.

–  Grelhas de barras ou peneiras 
intercambiáveis de diferentes 
configurações, conforme 
granulometria desejada de 
moagem.

– Rotor de pá fixa ou de balancins.

Acionamento
O acionamento dos Moinhos de 
Martelos Verdés efetua-se mediante 
um motor elétrico e transmissão 
por correias trapezoidais as polias  
localizadas na parte superior da 
bancada - sistema patenteado.

O acionamento dos motorredutores 
das roscas de alimentação é mediante 
inversor de frequência que regula a 
alimentação em função do consumo 

do motor principal e poderão ser 
controlados mediante inversor de 
freqüência.

*Inversor de frequência não está 
incluso standard e deverá ser previsto 
na instalação no quadro elétrico.

Sistema de alimentaçao forçada
Consiste em uma moega com um 
sistema de roscas para assegurar 
uma alimentação regular e constante 
em toda a largura da câmara de 
moagem. As roscas são construídas 
em setores substituíveis, acionadas 
por motoredutores independentes 
e controlados por inversor de 
frequência que permite regular o 
regime de alimentação. 

Os moinhos de martelos Verdés 
permitem também sistemas de 
alimentação por gravidade.
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Manutenção
O sistema de abertura patenteado 
dos Moinhos de Martelos  Verdés  
permite  realizar  a  manutenção  e  o 
controle na câmara de moagem sem 
necessidade de remover qualquer 
elemento da transmissão.

No modo normal de abertura, o rotor 
se eleva junto com a  parte  superior  
do  corpo,  permitindo  a  substituição 
de elementos de desgaste mais 
frequentes, tais como martelos e 
peneiras. Os martelos, de material 
resistente à abrasão, são reversíveis 
para prolongar sua vida útil.

A substituição das placas de 
impacto se realiza liberando os  
porta rolamentos  do  rotor.  Assim,  
a  parte  superior do corpo se eleva 
facilitando o livre acesso ao paladar, 
enquanto o rotor descansa sobre o 
corpo inferior.

As tarefas de limpeza são realizadas 
através de várias portas laterais 
e aberturas na parte inferior da 
bancada, que oferece fácil acesso 
às paredes interiores.Todas estas 
operações são realizadas  com  rapidez  
e comodidade,  sem  necessidade  
de  mecânicos auxiliares.

Moinho de Martelos 
Serie D
São projetados  para  instalações  de produções de menores 
capacidades

As principais diferenças entre os moinhos

Série D em relação a Serie V são:

–    Sistema de abertura mediante fuso mecânico

–    Extração das peneiras pelas laterais.

Projetos Especiais
Moinho projetado para trabalhar com alimentação contínua 
por gravidade, e especialmente adequado para a trituração 
de materiais muito abrasivos e de alta dureza.

– Sistema de abertura com fuso mecânico. 

– Martelos oscilantes.

– Possibilidade de trabalhar com grelhas ou peneiras.
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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. 


