
MINERAÇÃO



A SOLID

A Solid Designer Group possui mais de 10 anos de experiência em projetos, gerenciamento

e desenvolvimento de equipamentos industriais, com equipe de engenharia avançada

projeta e fabrica equipamentos e sistemas para a Indústria Brasileira.

 

Os projetos são desenvolvidos seguindo as metodologias e melhores práticas reconhecidas

mundialmente.

Diversas soluções dependendo do produto à tratar e função à realizar.

Inúmeras soluções personalizadas seguindo os requerimentos dos clientes e

aplicando aquelas tecnologias mais adequadas às soluções.

Todas as soluções são absolutamente eficientes no consumo de energia permitindo

assim menores custos operacionais.



Com amplo portfólio de equipamentos e prestação de serviço, a Solid atende a diversos mercados, como: cimento, materiais

de construção e minerais, alimentos, química, petroquímica, mineração e outros

 

Oferecemos soluções inovadoras para ensacamento, armazenagem, despacho e tecnologia de processamento.

 

Contamos com especialistas em todas as áreas preparados para oferecer soluções completas e personalizadas. Atendendo às

mais específicas necessidades técnicas, sempre buscando entender e conhecer os processos produtivos de cada cliente a fim

de oferecer as melhores soluções.



Transportadores de correia

Britadores

Manuseio de granéis

Revestimentos contra desgaste

Corpos moedores

Bombas de polpa

Telas de peneiramento

Revestimentos para moinhos e trommels

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Transportadores de correia

Manuseio de granéis

Equipamentos de piroprocessamento

Peneiras e alimentadores

Moinhos

Bombas de polpa

PEÇAS DE DESGASTE

 

 

SERVIÇOS:

Britadores

Alimentadores

Plantas móveis Lokotrack

Rompedor hidráulico

Peneiras

estacionárias

Peneiras móveis

Alimentador de sapatas

Calha vibratória CV

Trellex Poly-Cer

Alimentador / Escalpe oscilante tipo Wobbler

Grelhas

Vibratórias

Trellex SQ300

Alimentador

vibratório

Elementos de desgaste Trellex

BRITAGEM

 

PENEIRAMENTO

 

ALIMENTADORES



Moinhos Gearless

autógenos e semiautógenos AG/SA

HRC™

Britador de Rolos de Alta Pressão (HPGR)

Vertimill®

UltraFine

Aeroclassificador

Equipamentos de

flotação

Coluna de flotação

Separador magnético

Bomba horizontal

Bomba vertical

Mangotes e acoplamentos

MOAGEM

 
CLASSIFICAÇÃO

 

SEPARAÇÃO

 

BOMBEAMENTO DE POLPA

SERVIÇOS:

Filtro prensa

Prensa tubular

Classificador espiral

Espessador

Pelotização de minério de ferro

Incineração de resíduos

Sistemas de piroprocessamento

Secadores e resfriadores

Calcinação

Descarregadores e carregadores

Alimentadores

Equipamentos de pátio

Transportadores

Manuseio de cinzas

DESAGUAMENTO

 

PIROPROCESSAMENTO

 

MANUSEIO DE GRANÉIS



TRANSPORTADORES 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.

Pré-classificação (Escalpadora)

Classificação (Fina, Média, Grossa, Base Seca e úmida)

Rejeito / Proteção

Desaguamento

Livre Circular (1 eixo e 2 mancais)

Circular Excêntrica (1 eixo e 4 mancais)

Livre Linear (eixos, motovibradores ou excitadores)

PENEIRAS VIBRATÓRIAS
Para classificação dos mais diversos tipos de produtos desde a pré-classificação antes da britagem

primária (corte até 300 mm), passando por todo tipo de classificação intermediária, chegando à

separação até 0,5mm.

 

Os principais tipos de peneiramento são:

 

Os equipamentos podem ser fornecidos com os seguintes tipos de vibração:



(11) 4521-7988

OBRIGADO!

gabriela@solidengenharia.com.br


