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CAMPOS DE APLICAÇÃO

WE GIVE YOU MORE

AGREGADOS
Matec desenvolveu um amplo conhecimento no setor de 
agregados, pois nossas máquinas para tratamento de água 
nasceram para trabalhar com agregados, materiais que 
não são fáceis de manusear. Por isso criamos uma gama 
de máquinas para a lavagem de agregados, para gerenciar 
todo o processo e garantir a melhor saída, tanto do sistema 
de lavagem quanto das estações de tratamento de água.

AREIAS INDUSTRIAIS
Estamos ansiosos pelo setor de produção de areia 
industrial, pois a demanda de silicones está aumentando. 
Um tratamento que pode reduzir contaminantes e precisão 
na separação de materiais são os requisitos que temos de 
nossos clientes e que nossas máquinas são capazes de 
atender.

RECICLAGEM
A reciclagem, especialmente a reciclagem C&D, é um 
setor em rápido crescimento. A preocupação em reutilizar 
materiais para respeitar o meio ambiente e cumprir as leis 
levou ao desenvolvimento de tecnologias, sistemas e plantas 
para os quais a Matec pode exibir uma grande experiência. 
Além disso, a recuperação de recursos foi sempre um dos 
objetivos principais de nossos negócios desde que iniciamos 
como Matec em 2003

GERENCIAMENTO DA ÁGUA
MA Matec já é líder no campo de tratamento de água, 
com mais de 3000 instalações que ajudam os clientes a 
economizar e recuperar água em todo o mundo. Através 
de nossos filtros prensas e espessantes, é possível reutilizar 
até 95% da água. Reduzir os custos é essencial para um 
sistema de lavagem e nossos equipamentos oferecem isso, 
maximizando o retorno da sua planta.

DA LAVAGEM À FILTRAGEM 
COM MATEC 

PASSO A PASSO PARA 
ÓTIMOS RESULTADOS

A Matec é uma empresa líder bem estabelecida no projeto, 
fabricação e instalação de plantas de purificação e de filtragem. 
Depois de mais de 15 anos de experiência e centenas de plantas 
de lavagem, iniciamos nossa linha dedicada de sistemas de 
lavagem, para oferecer aos nossos clientes uma solução que 
foi concebida para funcionar com nossa planta de purificação 
e filtragem. Assim, ao melhor resultado é garantido. A criação 
de sistemas que harmonizem a indústria de ponta e o meio 
ambiente sempre foi nosso principal objetivo. De fato, nossas 
máquinas, desde as lavadoras até o filtro prensa, cumprem os 
regulamentos em termos de água e materiais.

Buscando por inovação para oferecer aos clientes plantas 
completas e eficientes nos setores de agregados, reciclagem, 
produção de areia e mineração. Produtos 100% ‘Made in 
Italy’ a serem montados em nossa sede em Massa, em uma 
de nossas filiais em todo o mundo (EUA, Brasil e Índia) ou no 
local, graças ao trabalho de uma grande equipe de engenheiros 
e técnicos. Além disso, a Matec oferece assistência pré-venda 
para sua planta personalizada, perfeita para suas necessidades 
e assistência pós-venda, graças à rede global de revendedores, 
porque acreditamos em trabalhar com as pessoas locais para 
melhor atender nossos clientes, onde quer que estejam. Nossas 
máquinas podem ser estacionárias ou modulares, de acordo 
com os requisitos da planta.
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AGGRETEC

APLICAÇÃO

PENEIRAMENTO SEMIMÓVEL 
E UNIDADE DE LAVAGEM
A Aggretec é uma plataforma de lavagem 
modular de instalação rápida da Matec para uma 
ampla gama de setores incluindo agregados, 
reciclagem, remediação e mineração. Como 
o sistema é semimóvel, é altamente portátil, 
sendo assim ideal para o trabalho nos locais de 
construção e demolição.
Aggretec integra os seguintes itens em uma 
única máquina de plataforma:

• Peneira de lavagem (multiplataformas)
• Unidade de lavagem areia/recuperação fina
• Transportadores de pilhas de estoque
• Controles elétricos e pré-fiação
• Todas as estruturas e passarelas
• Opções abrangentes/potenciais para 

personalizar aplicações específicas

VANTAGENS:
• ATÉ 4 GRAUS DE AGREGADOS E 1 OU 2 GRAUS DE 

AREIA
• DESIGN MODULAR, PRÉ-TESTADO
• COMPLETAMENTE PRÉ-LIGADO COM O PAINEL DE 

CONTROLO DO PLC
• BOMBAS COM REVESTIMENTO DE BORRACHA, 

CICLONES E CALHAS DE ESCOAMENTO/TUBOS PARA 
UMA VIDA ÚTIL ESTENDIDA DA PLANTA

• TRANSPORTÁVELAREIA INDUSTRIALAGREGADOS RECICLAGEM
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APLICAÇÃO

AREIA INDUSTRIALAGREGADOS RECICLAGEM

SANDTEC

GRUPO DE RECUPERAÇÃO
DE AREIA COM HIDROCICLONE
A Sandtec é um hidrociclone com base na 
unidade de lavagem destinada a recuperar 
partículas finas e ultrafinas. Ele pode receber o 
fornecimento numa forma pastosa (geralmente 
de uma peneira de lavagem) ou como 
fornecimento seco de um transportador para 
uma caixa de fornecimento de pasta opcional 
adicionada à máquina.
A Sandtec garante a recuperação de cerca 
95% de partículas finas acima de 75 microns e 
a eliminação altamente precisa de partículas 
finas em excesso.
O produto lavado é descarregado com uma 
humidade residual média <15%.
Unidade autocontida e altamente compacta, 
facilmente integrada com sistemas existentes 
para aprimorar a capacidade e eficiência, 
altamente personalizável com uma lista extensa 
de opções e construções específicas de projeto.

VANTAGENS:

• RECUPERAÇÃO MÁX DE MATERIAL POR MEIO 
DA REMOÇÃO DE LODO

• FÁCIL DE MONTAR E COMPACTA
• FÁCIL MANUTENÇÃO
• CONTEÚDO BAIXO DE ÁGUA RESIDUAL
• SE AJUSTA A OUTRO EQUIPAMENTO DE 

LAVAGEM PERFEITAMENTE
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APLICAÇÃO

AREIA INDUSTRIALAGREGADOS RECICLAGEM

SCREENTEC

PENEIRA VIBRATÓRIA INCLINADA
Screentec é a máquina que lava e seleciona materiais 
como cascalho, carvão, escória de pedra britada, materiais 
reciclados, concreto, minério de ferro e vidro de sílica, com 
alta eficiência.
As partes da peneira são fáceis de montar e instalar e faz com 
que a Screentec possa corresponder de modo adequado 
às outras máquinas de lavagem. É possível instalar 2 ou 3 
plataformas e escolher entre várias opções de mídia. Eles 
consistem principalmente de:
• Corpo de retenção na plataforma suspensa em 

molas helicoidais
• Sistema de tensionamento da malha com uma 

haste de metal
• Eixo com liga de aço, rolamentos lubrificados 

com graxa protegidos por um conjunto de 
flanges de labirinto

• Pesos excêntricos ajustáveis para variação de 
saída

• Calhas de alimentação traseira e tremonhas 
aparafusadas na parte frontal da máquina para 
descarga do material

VANTAGENS:

• ATÉ 4 TIPOS DE AGREGADOS LAVADOS E 1 OU 2 
GRAUS DE AREIA

• BAIXA MANUTENÇÃO PARA UMA ALTA EFICIÊNCIA
• FÁCIL SUBSTITUIÇÃO
• CESCOLHA DO CLIENTE PARA MALHAS E 

PLATAFORMAS
• FÁCIL INSTALAÇÃO E MONTAGEM
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APLICAÇÃO

AGREGADOS RECICLAGEM

SCRUBTEC

UNIDADE DE 
DEPURAÇÃO PESADA
A combinação de ações de depuração pesada 
e a remoção da flotagem de contaminantes de 
peso leve torna a Scrubtec um componente 
chave nos sistemas de reciclagem na 
Construção e Resíduos de Demolição.
É ideal também para agregados e materiais 
garimpados com alto conteúdo de argila.
O material é lavado por meio de lâminas 
inclinadas dispostas em série dentro da 
máquina. Essas lâminas diminuem o avanço 
do material quando ele está muito sujo e 
facilitam o progresso quando é mais limpo. 
Toda a lavadora é revestida com armações de 
aço antidesgaste intercambiáveis. A máquina 
é acionada por uma unidade de redução de 
motor. A Scrubtec é formada por:

• Pré-peneira
• Lavadora de pedras
• Peneira de lixo
• Acabamento/peneira de descarga
• Estrutura de suporte no estrado
• Grupo da bomba de água e areia

VANTAGENS:

• DESIGN MODULAR PARA UMA FÁCIL INSTALAÇÃO
• 100% AUTOMÁTICA
• DE FÁCIL TRANSPORTE
• MELHOR EFICIÊNCIA DE DEPURAÇÃO
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APLICAÇÃO

AREIA INDUSTRIALAGREGADOS RECICLAGEM

BUCTEC

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO 
DE AREIA 
Os drenos da roda da caçamba da Buctec 
são relativamente unidades de lavagem 
convencional, são usados para a recuperação 
de areia/materiais finos. Usados com maior 
frequência nas indústrias de areia e pedreiras, 
eles são aplicados também em uma ampla 
gama de projetos de lavagem para vários 
minerais e materiais garimpados, vindos de 
plantas de lavagem de agregados.

Enquanto eles não oferecem a mesma 
eficiência e precisão de separação dos sistemas 
Sandtec, eles permanecem como uma opção 
atraente para muitos operadores:

• Fáceis de instalar
• Custo relativamente baixo
• Engenharia simples
• Requisitos de manutenção básica
• Bem conhecida pelos operadores em todo 

o mundo

VANTAGENS:

• ATÉ 2 GRAUS DE AREIA
• SIMPLICIDADE
• MÁXIMA VERSATILIDADE
• COMPLEMENTARIDADE
• BAIXOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO
• BAIXA MANUTENÇÃO
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APLICAÇÃO

AREIA INDUSTRIAL

ATTRITEC

MISTURADOR DAS 
CÉLULAS DE ATRITO E AGITADOR 
As células de atrito da Attritec são usadas 
para remover contaminantes presos na 
superfície da areia. Elas são usadas de forma 
mais comum dentro de circuitos produzindo 
areias de alta especificação e alto valor para 
as indústrias, incluindo fabricação de vidro/
fundições/produção de óleo de fraturamento. 
Por exemplo, dentro do setor de areia de vidro 
Attritec é usada com frequência para remover 
a contaminação de ferro na superfície das 
partículas de areia silicosa.

As células de atrito geralmente encontram seu 
local ideal antes do processo hidrociclônico da 
lama e suas aplicações são: 

• Fáceis de instalar
• Custo relativamente baixo
• Engenharia simples
• Requisitos de manutenção básica
• Bem conhecida pelos operadores em todo 

o mundo

VANTAGENS:

• TRATAMENTO INTENSIVO PARA A LAMA
• REMOÇÃO DE POLUENTES
• DESIGN ROBUSTO
• RESISTENTE A DESGASTE



DIVISÃO - LAVAGEM
16 17

AGGRETEC | 150 S AGGRETEC | 150
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SANDTEC | SH 080 300 / SANDTEC | SH 150 100 SANDTEC | SH-025-120S
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 SCRUBTEC | UNIDADE DE DEPURAÇÃO PESADA SANDTEC | SH-150-500
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TRANSKOM  / SANDTEC
AGGRETEC | 150 SSANDTEC | MINI-HIDROCICLONE



PT Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy
tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
matec@matecitalia.com
www.matecindustries.com
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