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TRANSPORTADORES SOLID DESIGNER

Os Transportadores da SOLID DESIGNER tipo correia ou roletes trabalham
com controle de velocidade por inversor de frequência possibilita o ajuste de
velocidade em valores precisos, permitindo que a mesma seja realizada em
forma local ou a distância via sistema de controle automático.

Normalmente tendo um custo mais baixo, são utilizados em processos onde o custo benefício não justifica a
colocação de um acionamento motorizado. São implantados visando à agilidade do processo e principalmente a
condição ergonômica dos operadores. Atualmente podem ser construídos em aço inoxidável, alumínio e aço
carbono, podendo ter também acessórios ou elementos de curva.
 
TRANSPORTADORES DE ARRASTE
Equipamento desenvolvido para o transporte enclausurado horizontal ou inclinado dos mais diversos tipos de
materiais a granel. Sua robustez aliada a excelente qualidade de nossas correntes e a baixas velocidades
de transporte refletem em eficiência, longa vida útil, baixos índices de manutenção e desgaste sem emissão de
pó, perdas e vazamentos do produto transportado. Além disso, podem ser equipados com sistema de refrigeração
para uma grande faixa de temperatura, e revestimentos diversos de acordo com a aplicação.

TRANSPORTADORES METÁLICOS



SOLUÇÕES EM MOVIMETAÇÕES INDUSTRIAS

TRANSPORTADORES HELICOIDAIS
Equipamento desenvolvido para o transporte enclausurado horizontal
ou inclinado dos mais diversos tipos de materiais a granel.
A aplicação de conceitos modernos de dimensionamento dispensa, em
muitos casos, a aplicação de mancal intermediário, diminuindo ainda
mais as intervenções para manutenção.

TRANSPORTADORES DE CORREIA
Com vasta experiência no projeto e fabricação de transportadores de correia para as mais distintas aplicações,
a SOLID traz diversas soluções quando se fala em transporte por correias:
Transportador de correia para processo: são transportadores de até 50 metros de comprimento utilizados
em indústrias de celulose, cimento, processamento de minério, etc. Compactos, robustos, atualizados com as
normas de segurança vigentes, podendo operar com correias que resistem ao calor, chamas e óleo, os
Transportadores de correia para processos apresentam excelente custo benefício.
 
TRANSPORTADOR DE CORREIA PARA PROCESSO: são transportadores que atendem a grandes
distâncias e altas capacidades de transporte, podendo transportar minérios do ponto de extração até o
processamento. Com experiente equipe de engenharia, a SOLID possui know how para tratar as exigências na
técnica de transporte deste tipo específico de transportador.
 
TRANSPORTADOR DE CORREIA DO TIPO POCKET BELT: solução para diversas situações de transporte
na indústria, esse tipo de transportador tem como principal característica a flexibilidade na definição do perfil
do transportador, podendo operar na horizontal, inclinado e na vertical. Cobre uma  enorme faixa de
granulometria e capacidade, a correia pode operar com resistência ao calor, chamas e óleo dependendo da
aplicação.
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