
EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA EXTRATIVA

AGREGADOS



A METALOMARÃO

A Metalomarão é uma empresa dedicada e
especializada na fabricação de equipamentos para a
indústria extrativa de inertes e Betão.

Desde 1999 que se dedica ao projeto, produção,
montagem e assistência técnica.
Apresenta uma larga gama de produtos e soluções
adaptadas à necessidade do cliente, tendo como
objetivo a sua permanente satisfação, com a garantia de
um produto eficiente.

Possui uma equipa profissional competente e
qualificada, com quadros técnicos que concentram o
conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos
anos neste setor.

A Metalomarão é certificada segundo os requisitos da
norma NP EN ISO 9001.



Equipamentos

1-TAPETES TRANSPORTADORES
Os Tapetes Transportadores Metalomarão são capazes de suprir qualquer necessidade de
movimentação de produtos nas mais diversas instalações industriais. A Metalomarão
dispõe de gamas designadas por:
TT – Tapetes Transportadores em treliça para médias/grandes capacidades, podem ser
fixos ou rotativos, série pesada.
TU – Tapetes Transportadores em perfil UPN para pequenas capacidades, série ligeira.
Podendo ser projetados e construídos Tapetes especiais sob consulta.

2-CRIVOS
Os Crivos Metalomarão estão preparados para funcionar nas mais adversas condições
ambientais, operando por via seca ou via húmida mediante as necessidades de cada
projeto.
O tipo e granulometrias dos materiais a processar são os requisitos necessários para a
escolha das malhas a aplicar.

3-SKALPERS
Os Skalpers Metalomarão são projetados e construídos para efetuar cortes específicos de
acordo com as necessidades de cada projeto, e também para garantir o bom desempenho
dos equipamentos associados.

4-CLARIFICADORES
Os Clarificadores Metalomarão têm como finalidade a recuperação das águas dos
processos de lavagem de inertes, estão projetados para otimizar e rentabilizar os recursos
utilizados. São versáteis, visto que podem ser aplicados com fundo metálico e pernas de
fixação ou aplicados directamente sobre laje de betão.

5-ALIMENTADORES
A Metalomarão tem 4 tipos de Alimentadores para a regulação do fluxo dos diversos tipos
de materiais.
APC – Alimentador Pré-crivador de centro mecânico
APV – Alimentador Pré-crivador com Vibradores
AV – Alimentador Vibrante
AT – Alimentador de Tela



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

GPS Latitude 41°15'14.93"N
Longitude 8° 1'56.22"W

E-mail geral@metalomarao.pt

www.metalomarao.pt



6-MESAS ESCORREDORAS/SELEÇÃO
As Mesas Escorredoras Metalomarão são utilizadas especialmente para o
desaguamento de materiais de granulometrias finas.
As Mesas Seleção são utilizadas para a seleção de produtos finais,
normalmente utilizadas em processos de lavagem.

7-MOINHOS IMPACTORES
Os Moinhos Impactores Metalomarão caracterizam-se pela sua robustez,
versatilidade, facilidade de manutenção e fiabilidade, dispondo de uma
ampla gama:

Primários/Secundários – são projetados e construídos para aplicações
primárias e secundárias, com excelente desempenho em materiais de
baixa abrasividade.

Terciários/Quaternários – são projetados e construídos para aplicações
terciárias onde tem excelentes desempenhos de cubicidade dos matérias,
e quaternários que tem ótimo desempenho na produção de areia a partir
de britas.

Martelos – são projetados e construídos para materiais de baixa
abrasividade.

8-LAVADORES
A Metalomarão dispõe de 4 tipos de lavadores:

Tambor – Ideais para a lavagem, desagregação e separação de materiais
argilosos.

Nora – Usadas para o desaguamento de inertes, fazendo a recuperação de
areias contidas em água provenientes de outros equipamentos.
Sem-Fim – Utilizam-se para a lavagem e desaguamento de partículas finas.
Britas – Os mais indicados para a lavagem de inertes grossos com alto teor
de argila.

9-HIDROCICLONAGEM
Os conjuntos de Hidrociclonagem Metalomarão são os ideais para a
recuperação de areias finas, eliminando a maior parte da água contida nos
inertes.

10-ESTRUTURAS
A Metalomarão está equipada com tecnologia de ponta para o
processamento de chapa e perfis, projeta e constrói estruturas variadas à
medida de cada cliente e/ou cada projeto.

11-UNIDADES MÓVEIS
A Metalomarão dispõe de uma vasta gama de
unidades móveis de alta qualidade sobre rodas,
facilitando a sua movimentação de acordo com
as necessidades de cada projeto e oferecendo
uma variedade de soluções para as mais
diversas aplicações.
A nossa gama de unidades móveis engloba
Britadeiras, Crivos, Moinhos Cónicos e de
Impacto, entre outros.

12-CENTRAIS DE BETÃO
As centrais de Betão Metalomarão são
fabricadas com diversas configurações de
acordo com as necessidades de cada cliente.
Podem ser aplicadas na industria de fabricação
de betão pronto, pré-fabricação, asfalto a frio e
grave cimento. Podem ter diversos tipos de
misturadoras, de duplo eixo horizontal,
continuas, descontinuas, de eixo vertical e
planetárias. As instalações podem ser fixas ou
móveis, com volumes de produção desde 20 até
500 t/h.
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SERVIÇOS

PROJETO
Conceção e desenvolvimento do produto, com soluções adaptadas à necessidade do cliente.
A equipa técnica apresenta recursos tecnológicos sofisticados de forma a garantir equipamentos de
alta qualidade com o menor custo.

PRODUÇÃO
Dispõe de um amplo espaço fabril, colaboradores especializados e equipamentos com tecnologia de
ponta.
Os equipamentos são testados e ensaiados antes da sua expedição garantindo ao cliente a
qualidade e conformidade dos produtos.

MONTAGEM
Dispõe de uma equipa técnica especializada na montagem. Apoio pós venda na utilização correta
dos equipamentos e sua operacionalidade.

ASSISTÊNCIA
Apoio técnico especializado na resolução dos problemas que possam surgir.

REPARAÇÕES
As reparações realizadas vão desde a simples substituição de órgãos até ao recondicionamento total
do equipamento.

COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE SUBSTITUIÇÃO
Possui uma vasta gama de peças de reposição para todo o tipo de equipamentos.


