MISSÃO: “Fornecer soluções mecatrônicas de baixo impacto ambiental e com
valor superior percebido para movimentação e processamento de
granéis sólidos.”
MISSION: “Supply electromechanical solutions with low environmental impact and
a higher perceived value, for conveying and processing solid bulk
material.”

Equipamentos de alta
capacidade de transporte destinados
ao descarregamento de armazéns,
pátios de estocagem e movimentação
dos mais diversos tipos de
granulados, podendo trabalhar tanto
em ambientes corrosivos cobertos
como nos sujeitos ao intemperismo.

Equipment of high
conveying capacity, designed to
unload warehouses and stockyards.
It’s able to convey the most different
kinds of solid bulk material, operating
both in corrosive closed environment
or outside, due to its weatherproof
feature.

RETOMADORA

L DO ARMAZEM

RECLAIMER

c

Unidade de Recepção e
Armazenagem de Uréia.

FIXACAO VER
DES. EC-0680-0202

MOVIMENTACAO E
PREPARO DE GRANEIS
SOLIDOS

TECNO MOAGEIRA LTDA

Urea Reception and Storage Unit

FONE (051) 365-22-33

TECNO MOAGEIRA LTDA
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
FONE: (051) 365-2233 FAX: (051) 365-3280
E-MAIL: elter@nutecnet.com.br

847.2.937.98.1-CONEST

CONTRATO

CAP. NOMINAL

REFERENCIA TM

350 t/h

TAG

PI : 1100

ANO

RM-671101

1999

TC-671105
36"

0

MODELOS
Models

DK

EB

EK

EKN

PK

ZK

ZKB

ZKN

MODELOS / CARACTERÍSTICAS
MODELS / CHARACTERISTICS
DK

MODELOS / MODELS

EB

EK EKN PK

ZK ZKB ZKN

Para maiores informações sobre os nossos equipamentos consulte nosso departamento técnico/comercial, ou visite nosso web site
www.tmsa.ind.br. O fabricante reserva-se o direito de introduzir alterações técnicas sem aviso prévio.
For more information about our equipment, please contact our commercial department or visit our website www.tmsa.ind.br.
The manufacturer reserves the rights to introduce technical modifications without previous notice.

TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A.
- End. Correspondência / Mailing Address:
Caixa Postal 19.510 - CEP 91130-971- Porto Alegre / RS.
- Administração e Fábrica / Head Office & Plant:
Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 710
CEP 91160-310 - Bairro Sarandi - Porto Alegre / RS
Fone: +55 51 2131 3333 - Fax +55 51 2131 3330
E-mail: comercial@tmsa.ind.br - Site: www.tmsa.ind.br
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Lança com movimentos verticais
Liftable or lowerable boom
Lança com movimentos verticais e giratórios
Liftable or lowerable and slewable boom
Retomadora móvel
Mobile reclaimer
Giratório (de transferência) para duas direções
Slewable (transferable) into two directions
Somente para retomar pilhas de estocagem, não para homogeneização
Only for reclaiming stockpiles, not for homogenization
Para retomada e para homogeneização
For reclaiming and for homogenizing
Para operação completamente automática
For fully automatic operation

