
EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA EXTRATIVA

BETÃO



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

CENTRAIS PARA PRODUÇÃO DE BETÃO

A Metalomarão dispõe de uma vasta gama de Centrais para Produção de Betão
para todo o tipo de aplicações, desde o Betão Pronto, Pré-fabricação, Asfalto Frio,
Solo-Cimento e Betão Via Seca.

As Centrais Metalomarão podem ter diversas configurações de acordo com as
necessidades de cada cliente:

Podem ser instalações fixas, móveis ou compactas fáceis de transportar e
equipadas com uma grande diversidade de misturadoras: de eixo vertical, de duplo
eixo horizontal, planetárias, helicoidais e misturadoras contínuas.

As Centrais de Betão Metalomarão podem ter capacidades de produção desde
0,25m3/ciclo até 4m3/ciclo; desde 15m3/h até 200m3/h; desde 20t/h até 500t/h.

Capacidades de Armazenamento de Agregados: 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 Torvas; cada Torva
com 15, 25, 35, 50 ou 100 m3 de capacidade.

Capacidades de Armazenamento de Ligantes (Cimento, Cinzas ou Filler): 1, 2, 3, 4
ou mais Silos monobloco, telescópicos ou desmontáveis em partes.

Silos com capacidade de armazenamento de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 250 ou
500 toneladas cada silo.
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CENTRAL DE BETÃO - MÓVEL

CENTRAL DE BETÃO - COMPACTA

CENTRAL DE BETÃO - FIXA

CENTRAL DE BETÃO - VIA SECA

Equipamentos
Capacidade de Produção

[m3/h] [m3/ciclo]

CBM 1500 50 1

CBM 2250 70 1,5

CBM 3000 90 2

CBM 3750 110 2,5

O grupo de torvas de agregados com 100m3 total, pode
ter um conjunto de 4 torvas com 25m3/cada ou pode
ser um conjunto de 5 torvas com 20m3/cada.

Equipamentos
Capacidade de Produção

[m3/h] [m3/ciclo]

CBC 750 25 0,5

CBC 1125 40 0,8

CBC 1500 50 1

O grupo de torvas de agregados com 60m3 total, tem
um conjunto de 4 torvas com 15m3/cada.

Produções desde 25m3/h (0,5m3/ciclo) até 180m3/h (4m3/ciclo)
ou produções contínuas desde 20t/h  até  500t/h.

Grupo de  torvas pode ser com diversas capacidades.

Produções desde 20m3/h até 60m3/h.

Grupo de  torvas pode ser com diversas capacidades.



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.


