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A Metalomarão dispõe de uma vasta gama de peças/componentes de 
substituição para todo o tipo de equipamentos para a indústria extrativa. 
Desde telas, roletes e chumaceiras para tapetes transportadores, passando pelas 
malhas, calhas de borracha e parafusos para crivos.  Incluindo também  todo o 
material de fundição para moinhos impactores e moinhos cónicos das mais 
variadas marcas.



METALOMARÃO

Equipamentos  para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78

4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589 

geral@metalomarao.pt 
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N

Longitude: 8° 1'56.22"W

        

A Metalomarão reserva o direito de alteração de características sem aviso e sem nenhuma responsabilidade. A informação incluida é válida à data de edição deste documento.
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Motores | Polias | Correias Trapezoidais | Sinoblocos | Pulverizadores | Malhas de Poliuretano | Parafusos Diversos | Floculante para Clarificadores | Cremalheiras

Com alguns parceiros nesta área, a Metalomarão 

está em condições de responder aos mais variados 

pedidos no que toca a modelos e marcas. 

Sandvik, Metso, Symons, Kue Ken, Bergeaud, entre 

outras. 

Ainda para estes equipamentos a Metalomarão 

pode fornecer todos os outros componentes tais 

como bronzes, rolamentos, engrenagens 

excêntricas, e  anéis de estanquecidade.

A Metalomarão dispõe de todo o tipo de peças e 

componentes de substituição necessários para os 

tapetes transportadores: 

- Telas;

-  Roletes;

-  Motorizações e transmissões; 

-  Tambores;

-  Revestimento de tambores;

-  Chumaceiras;

-  Rolamentos;

-  Tollocks;

-  Raspadores;

-  Barras de Impacto.

Todo o tipo de peças e componentes de 

substituição necessários para Crivos vibrantes:

- Malhas em arame de aço e/ou chapa 

perfurada;

- Malhas em borracha e/ou poliuretano; 

- Motorizações e transmissões;

- Molas;

- Calhas de aperto das malhas;

- Parafusos cabeça de martelo para aperto das 

malhas;

- Calhas de borracha para apoio das malhas;

- Estabilizadores laterais (Sinoblocos).


