
DesiGn 
aLiaDo ao 
manuseio 

De pÓs e 
GrÃos



20 anos trazendo 
tecnologia mundial 
para ao Brasil.



Em duas décadas integramos 
modernas tecnologias, 
consagradas em indústrias do 
mundo todo, aos processos 
de produção de importantes 
empresas do Brasil, ajudando 
industrias a modernizar seus 
processos e prever uma 
operação limpa e segura.

Tudo para oferecer ergonomia, 
segurança e confiabilidade na 
manipulação de granéis.

Nossa filosofia é entender 
para atender, cada processo 
tem suas particularidades, 
fabricamos sistemas 
customizados com 
equipamentos padronizados.

Somos revendedores 
autorizados de sistemas 
com equipamentos da 
Wamgroup®.

Grupo Italiano, presente em 
mais de 70 países, lider em 
fabricação de transportadores 
helicoidais.

nossa missão 
é modernizar 
processos 
industriais e 
melhorar a vida 
de operadores na 
linha de frente.”

“



Consulte um especialista em 
dosagem a partir de big bag.

Fornecemos sistemas 
customizados: os 
descarregadores podem 
ser alimentados por talha 
(monovia) ou empilhadeira.

Parte em contato e estrutura 
externa em aço carbono ou 
aço inoxidável AISI.

Moega apoiada sobre 
coxins com motovibrador, 
e membrana de vedação 
com o big bag, tomada para 
despoeiramento com manga 
de alivio, opção com sistema 
de massageadores.

ESTAÇÕES DE DESENVASE E 
DOSAGEM A PARTIR DE BIG 
BAG

Descarregadores 
de Big Bag



O Rasga Sacos manual RSM é 
uma capela de exaustão para 
abertura de sacos dos mais 
variados produtos, a função 
principal é promover uma 
operação limpa e ergonômica, 
atendendo todas as normativas 
internacionais de manipulação 
de granéis, são fabricados 
em processos seriados e 
robotizados, garantindo um 
acabamento de alto padrão 

caracTerÍsTicas:

•	 material em aço carbono, 
aço inoxidável 304 L/316 L;

•	 disponível exaustor e filtro 
ou equipados para aspiração 
de pó centralizada. Pés de 
apoio, com possibilidade de 
ajuste de altura;

•	 disponível na versão ATEX, 
zona 22;

•	 filtro de mangas com 
sistema de limpeza por jato 
de ar comprimido;

•	 placa eletrônica de comando 
integrada;

•	 fácil e rápido acesso às 
peças internas para limpeza.

rasga 
sacos 
sacarias



Linha completa de filtros 
poligonais e redondos, filtros 
pontuais e sistemas de 
despoeiramento, equipamentos 
fabricados em processo 
robotizado sob rigorosas 
normas de qualidade, sistema 
de limpeza jato de ar pulsante, 
filtros topo de silo, filtros 
para transporte pneumático, 
despoeiramento de maquinas 
e equipamentos, consulte o 
especialista!

Filtros de mangas 
e cartuchos de 
Despoeiramento

especialista!



A Wamgroup® é líder mundial 
em fabricação de roscas 
transportadoras.

25 anos de experiência em 
aplicações práticas.

Nossa equipe esta pronta 
para entender e dimensionar 
a melhor solução em 
transportadores helicoidais.

•	Roscas Dosadoras
•	Micro dosadores 

helicoidais
•	Roscas extratoras
•	Aço carbono
•	AISI304 L
•	AISI316 L

roscas 
Transportadoras

A Wamgroup® é líder mundial 
em fabricação de roscas 
transportadoras.

25 anos de experiência em 
aplicações práticas.

Nossa equipe esta pronta 
para entender e dimensionar 
a melhor solução em 
transportadores helicoidais.

roscas 
Transportadoras



carreGamenTo a GraneL

Carregamento de caminhão 
tanque ou graneleiro sem 
poeira, com segurança, nossa 
exclusiva tecnologia com 
fole dupla face Neoprene-
Hypalon®, garante uma alta 
resistência a intempéries – 
opções com filtro incorporado.

Trombas 
Telescópicas 
chutes de 
carregamento



LinHa compLeTa De 
vaLvuLas para pÓs e 
GrÃos

Várias opções de acabamento 
e materiais: consulte nossos 
especialistas.

•	Válvula Guilhotina
•	Válvula Borboleta
•	Válvula Desviadora
•	Válvula Rotativa
•	Válvula de segurança

válvulas



sistemas de 
Transporte 
pneumático

Fase Densa:

•	Baixa velocidade de 
transporte: geralmente 
entre 2-10 m/s, permite 
preservar a integridade do 
produto, limitando ao mínimo 
as mudanças na densidade 
aparente e tamanho do grão.

•	Maior eficiência: relação 
produto transportado/ar 
utilizado muito alta.

•	Menos manutenção: menos 
desgaste nas tubulações e desgaste nas tubulações e 

menos peças móveis.

•	Economia de energia: 
consumo de ar reduzido e 
descontínuo, sem motor 
elétrico sempre ligado.

•	Preserva as características 
do produto: o uso de ar 
comprimido seco em baixas 
temperaturas permite não 
alterar as características do 
produto transportado. O uso 
de pouco ar permite reduzir 
a oxidação. Além disso, o 
transporte de fase densa 
permite evitar a segregação 
das misturas ao longo do 

caminho.

•	Sem problemas em caso 
de interrupção forçada: 
enquanto nos sistemas 
tradicionais uma interrupção 
forçada do transporte 
provoca o desarmamento da 
linha que deve ser esvaziada 
para reiniciá-la, a fase densa 
pode parar e retomar a 
qualquer momento sem 
necessidade de intervenção 
extraordinária.



TransporTe 
pneumáTico a vácuo 

Transportador gera uma pressão 
negativa dentro da tubulação de 
transporte e o produto é sugado 
do ponto de coleta em direção ao 
próprio transportador.
O material é coletado e, por 
meio de um duto de transporte, 
enviado para dentro de um 
container, onde ocorre a 
separação entre o produto e 
o ar. O ar aspirado durante 
o transporte é purificado por 
um filtro e expelido da fonte 
de vácuo. Todo o processo é 

gerenciado por uma unidade de 
controle.
O transporte pneumático em 
fase diluída, definido como “baixa 
pressão”, é caracterizado pela 
baixa relação de concentração de 
kg produzidos por m3 de ar.
A velocidade do ar dentro dos 
tubos é geralmente entre 20 
e 40 m/s com uma depressão 
máxima de 400/500 mbar. 
A velocidade das partículas do 
produto é significativamente 
menor, mas de forma a não 
permitir o depósito do material 
dentro da linha de transporte.
É recomendado para o 

manuseio de pós e grânulos, 
materiais não abrasivos e 
pouco frágeis. Indicado nas 
indústrias farmacêutica, química, 
cosmética, alimentícia e de 
confeitaria.

vantagens:

•	 possibilidade de operação 
contínua do sistema de 
transporte;

•	 facilidade de gerenciamento 
e manutenção da planta e 
redução relativa de custos;

•	 grandes distâncias podem ser 
alcançadas.



váLvuLa Tipo comporTa 
(GuiLHoTina)

Garantia de estanqueidade; 
acionamento pneumático 
ou manual, em AISI ou Aço 
carbono. Opções: quadrado, 
redondo e retangular, de 
150mm à 400 mm.

váLvuLa BorBoLeTa

Fabricada em alumínio 
fundido; disco revestido em 
Sinter® ou AISI; comando 
manual ou pneumático; 100% 
de estanqueidade. Uma 
das válvulas mais leves do 
mercado. Utilizadas em mais 
de 70 países.

váLvuLa DesviaDora

Corpo externo em AISI 
304, revestimento Interno 
Integral em Sinter®; 2 saídas 
a 45°; comando manual 
ou pneumático e opção 
alimentícia “FDA-Approved”.

váLvuLa roTaTiva

Usinagem italiana; precisão 
dimensional superior; fluxo 
vertical e horizontal (blow-
through). Dimensões de 
passagem: 150, 200, 250 
e 300mm. Vazões: 5m3/h, 
10m3/h, 15m3/h e 32m3/h.

FiLTro poLiGonaL
manGas e carTucHos

Sistemas de despoeiramento, 
filtros auto-limpantes de 
última geração; diversas 
aplicações, Redler, elevador 
de canecas, misturador, 
despoeiramento pontual, com 
ou sem exaustor.

FiLTro reDonDo
manGas e carTucHos

Com ou sem exaustor, limpeza 
dos elementos por jato de 
ar pulsante, manutenção 
facilitada, fácil reposição. 
Aplicação: topo de silo, 
moegas em geral, balança e 
despoeiramento pontual.

inDicaDores De nÍveL

Também conhecido como 
chave de nível, utilizado 
em silos e moegas. Os 
indicadores de pás rotativas 
são uma das soluções mais 
econômica e confiável, para 
produtos em pós e grãos.

soLiciTe nossa FoLHa De DaDos para 
DimensionamenTo e orÇamenTo

avançada Linha 
de equipamentos 
industriais



TromBas TeLescÓpicas / 
cHuTes De carreGamenTo

Chutes de carregamento 
de caminhão tipo caçamba 
e tipo Tanque, tecnologia 
avança livre de poeira 
desenvolvida nos laboratórios 
da WAMGROUP.

DescarreGaDores
De BiG-BaG

Sistema de descarga de 
BAG’s, livre de pó, incluso 
motovibrador na moega e 
membrana de vedação com 
o BAG, com portinhola para 
abertura do bag, diversas 
opções de customização.

carreGaDores De BiG-BaG

Constituido de uma estrutura 
de sustentação do bag, com 
molas regulaves, insuflagem e 
vedação pneumatica do bag. 
Opcional: Sistema integrado 
de carregamento por peso ou 
volume.

rasGa sacos

Capela de exaustão para 
rasgar sacos sem geração de 
pó, preservando a integridade 
e ergonomia do operador, 
sistema compacto com filtro 
incorporado auto-limpante.

FunDos viBraTorios

Garantia de fluxo - Utilizados 
em fundos de silos, e garantir 
o escoamento do produto, 
impedindo sua agregação no 
silo. Guarnição flangeada.

marTeLos pneumáTicos

Substitui o “Sr. Do Martelo”, 
com muitas vantagens, entre 
elas garantir a integridade do 
reservatório / equipamento.

moTo-viBraDores

O Melhor Custo x benefício 
do mercado. Vantagens: 2 
anos de garantia, suporta jato 
d’água, a prova de explosão, 
lider no mercado Europeu e 
Asiatico.

FLuiDiZaDores

O Sistema de fluidização 
promove a avalanche no 
interior do silo, apenas com 
ar, vibrando a membrana em 
silicone e dispersando AR em 
360° no interior da moega.

váLvuLa De aLÍvio / 
seGuranÇa

Alivia pressões e depressões 
excessivas durante o 
carregamento do silo ou moega, 
protege o filtro contra golpes 
de pressões penumáticas. 
Evita acidentes em caso de 
entupimento do filtro e do silo.



orgulho em fornecer 
soluções para as 
melhores empresas 
do mundo.
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