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O Grupo de Empresas MMD é lider mundial 
especialista no processamento e fragmentação de 
materiais naturais e manufaturados utilizando a 
Tecnologia Sizer.

Fundada em 1978 para projetar e fabricar 
equipamentos de processamento mineral para a 
indústria minerária de carvão de subsolo do Reino 
Unido, a MMD desenvolveu o Mineral Sizer de duplo 
eixo, um produto inovador que provê um avanço 
tecnológico na redução de minerais.

A MMD também projetou e fabricou com sucesso 
Sizers móveis, semi-móveis e estáticos para a solução 
completa de processos de britagem.

O Mineral Sizer de Duplo Eixo da MMD evoluiu de uma 
máquina da série 500 para as máquinas das séries 
1500, capazes de processar material de até 3 metros 
cúbicos, com capacidades além de 12.000 toneladas 
por hora.  O MMD Sizer é capaz de processar material 
úmido e viscoso, rochas rígidas e secas, ou uma 
combinação das duas, e tem provado ser a solução 
ideal de britagem para mais de 80 minerais diferentes 
no mundo inteiro, em indústrias tais como a de 
cimento, cerâmica, construção, diamantes, energia, 
minerais industriais e metais preciosos.
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O conceito básico do MMD Sizer é o uso de dois rotores com dentes amplos, sobre eixos de pequeno diâmetro, acio-
nados em baixa velocidade por um redutor direto de alto torque.  A tecnologia SIZER é baseada em três princípios 
fundamentais, os quais interagem no momento da britagem de materiais.  Os princípios exclusivos são: a “Quebra em 
Três Estágios”, a “Peneiragem Rotativa” e a “Disposição da Rolagem Profunda dos Dentes”.

Inicialmente, o material é preso 
pelas superfícies principais dos 
dentes do rotor oposto.  Estes su-
jeitam a rocha a cargas de múl-
tiplos pontos, induzindo tensão 
no material capaz de explorar 
quaisquer deficiências naturais.

No segundo estágio, o material é 
quebrado em tensão por estar su-
jeito a uma carga de trêz pontos, 
aplicada entre as superfícies dos 
dentes frontais sobre um rotor e 
faces traseiras de outro rotor.

Quaisquer protuberâncias do ma-
terial que ainda permaneçam de 
tamanho desproporcional são 
quebradas conforme os rotores as 
cortam através dos dentes fixos da 
barra de britagem, conseguindo 
assim um tamanho de produto 
controlado tridimensionalmente.

Os Princípios da TECNOLOGIA SIZER

Peneiragem Rotativa A Rolagem Profunda dos Dentes

A concepção do rotor dentado entrelaçado permite 
que o livre fluxo de material subdimensionado passe 
através dos espaços continuamente mutantes gera-
dos pelo movimento dos eixos relativamente lento.

A rolagem profunda dos dentes desloca o material 
maior para uma extremidade da máquina e ajuda a 
espalhá-lo através da extensão completa dos rotores.  
Esta característica pode também ser usada para rejei-
tar material desproporcional à máquina.

A Quebra em Três Estágios 
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A Denominação MMD Sizer
Os diferentes modelos da MMD Sizer são denomina-
dos pela distância em milímetros entre a linha central 
dos dois rotores, a configuração do dente encaixado 
ao rotor, o comprimento efetivo da abertura de en-
trada e a direção da rotação do eixo.

Distância Entre-Centros

Comprimento de Admissão

Circulação para Dentro

Circulação para Fora

A distância entre-centros combinada com a configuração 
do dente controla o tamanho máximo do material de 
alimentação que a unidade pode processar de forma 
eficiente.

O comprimento de admissão tem um efeito principal so-
bre o volume do material que a unidade pode processar.

A circulação para dentro é o método normal de oper-
ação para a maioria das configurações de dente e deve 
ser usada para materiais úmidos e viscosos.

Em Sizers secundários e terciários, a circulação para fora pode 
ser usada em certos materiais para produzir um produto 
menor do que é possível quando circulando para dentro.

500 Series

625 Series

750 Series

1000 Series

1300 Series

1500 Series

Comparação de Séries Sizer
Dimensões típicas da gama dos MMD Sizers

(Todas as dimensões são em milímetros)
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Uma Comparação de Tamanho entre
britadores de 1.000 Toneladas por Hora

Todas as máquinas mostradas estão na mesma escala

Britador de Rolo Duplo
Tipo: 1.800 x 1.800mm

Massa: 70 Toneladas

MMD Mineral Sizer
Tipo: Série 1000

Massa: 60 Toneladas

Britador Giratório
Tipo: 42”

Massa: 120 Toneladas

Britador de Impacto
Tipo: 2.000 x 2.250mm

Massa: 85 Toneladas

Britador de Mandíbula
Tipo: 88” x 66”

Massa: 170 Toneladas

Especificações Gerais:
 Material  : Calcário Médio/Duro Tamanho da Alimentação : 750mm
 Tamanho do Produto : 250mm  Capacidade  : 1,000TPH



6

A Série MMD 500
Sizer de Eixo Duplo

O Sizer série 500 foi o primeiro da gama pro-
jetado pela MMD e tem sido bem sucedido 
em várias indústrias ao redor do mundo.  É 
uma das máquinas mais versáteis e pode ser 
fornecida para funções de britagem primária, 
secundária e terciária, dependendo da confi-
guração do dente.

Esta máquina pode ser construída como cen-
tros fixos, centros ajustáveis ou como uma uni-
dade de rotor único com uma gama de configu-
rações de dente para adequar-se a aplicações 
individuais.  Comprimentos diferentes estão 
disponíveis para habilitar o processamento de 
maiores ou menores tonelagens, e pode ser de 
acionamento único ou duplo, dependendo da 
capacidade de produção e do material a ser 
processado.

Um Sizer típico e ajustável da Série 500 com 
dois motores elétricos de 75kW tem uma mas-
sa aproximada de 12 toneladas.

Calcário | Dinamarca | Entrada: 800mm | Saída: -150mm | Capacidade: 450TPH

Brita | França | Entrada: 250mm | Saída: -100mm | Capacidade: 600TPH

Carvão | Austrália | Entrada: 400mm | Saída: -150mm | Capacidade: 1.300TPH

Minério de Ouro | Brasil | Entrada: 200mm | Saída: -40mm | Capacidade: 600TPH
Todas as dimensões são em milímetros e 

podem variar dependendo da configuração
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Quartzito | Gana | Entrada: 500mm | Saída: -100mm | Capacidade: 300TPH Lignita | Espanha | Entrada: 180mm | Saída: -30mm | Capacidade: 10TPH

Carvão | China | Entrada: 500mm | Saída: -50mm | Capacidade: 300TPH Argila/Calcário em subterrâneo | Grécia | Entrada: 350mm | Saída: -200mm | Capacidade: 650TPH

Calcário | China | Entrada: 300mm | Saída: -80mm | Capacidade: 250TPH Gipsita | UK | Entrada: 150mm | Saída: -40mm | Capacidade: 300TPH

Cal Virgem | UK | Entrada: 125mm | Saída: -40mm | Capacidade: 100TPH Argila | UK | Entrada: 250mm | Saída: -100mm | Capacidade: 600TPH



8

A Série MMD 625
Sizer de Eixo Duplo

A Série Sizer 625 é uma das mais populares 
máquinas pois ela pode ser configurada para 
uso primário ou secundário no mesmo sistema 
em tonelagens médias, permitindo a utilização 
de acionamentos comuns para ambas as uni-
dades primária e secundária.

O comprimento da alimentação pode ser 
ajustado ao estágio do projeto ajustando-se 
à capacidade exigida e pode ser construída 
como uma unidade de centros ajustáveis ou 
fixa. Uma ampla gama de configurações de 
dente existente estão disponíveis para esta 
máquina cobrindo a maioria das aplicações.

Esta máquina pode ser de acionamento único 
ou duplo, utilizando um ou dois motores elétri-
cos de 260 kW, dependendo da capacidade de 
produção e material sendo processado.

Um Sizer típico secundário de 5 dentes da Série 
625, com uma entrada de 2 metros de compri-
mento e acionamento duplo de 260kW, tem 
uma massa aproximada de 26 toneladas.

Carvão | Colombia | Entrada: 300mm | Saída: -50mm | Capacidade: 1.600TPH

Xisto/Calcário/Argila | Irlanda | Entrada: 1,000mm | Saída: -100mm | Capacidade: 500TPH

Xisto | Irlanda | Entrada: 800mm | Saída: -80mm | Capacidade: 600TPH

Lignita | República Tcheca | Entrada: 300mm | Saída: -40mm | Capacidade: 2.500TPH

Todas as dimensões são em milímetros e 
podem variar dependendo da configuração
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Carvão/Pedra | China | Entrada: 300mm | Saída: -100mm | Capacidade: 2.500TPH

Cal | Bélgica | Entrada: 800mm | Saída: -250mm | Capacidade: 500TPH Minério de Prata | Bolívia | Entrada: 750mm | Saída: -150mm | Capacidade: 600TPH

Gipsita /Anidrito | Canadá | Entrada: 700mm | Saída: -200mm | Capacidade: 1.200TPH Potássio | Espanha | Entrada: 350mm | Saída: -50mm | Capacidade: 800TPH

Argila/Calcário | Índia | Entrada: 350mm | Saída: -90mm | Capacidade: 750TPH Minério de Ouro | Guinea | Entrada: 350mm | Saída: -80mm | Capacidade: 1.500TPH

Bórax | EUA | Entrada: 250mm | Saída: -75mm | Capacidade: 1.600TPH
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A Série MMD 750
Sizer de Eixo Duplo

A Série Sizer 750 foi desenvolvida logo após à 
500 para fornecer uma série de máquinas de 
maior capacidade capaz de partir materiais 
maiores e mais rígidos.  Estas máquinas podem 
ser usadas como máquinas primárias ou 
secundárias dependendo da configuração do 
dente.

Uma ampla variedade de configurações 
de dente experimentadas e testadas estão 
disponíveis para amparar a maioria das 
aplicações, mas a MMD está sempre preparada 
para desenvolver novas configurações, caso 
necessário, para uma nova aplicação.

Quando usada como primária em um sistema 
de processo, é frequentemente casada com 
uma secundária da Série 625 para fornecer uma 
taxa maior de redução do que é possível com 
uma única máquina.  Em comum com todos 
os outros MMD Sizers, o tamanho da entrada 
pode ser customizado a fim de adequar à 
capacidade exigida.

Uma máquina primária de 3 dentes com um 
acionamento elétrico único de 400 kW, tem 
uma massa aproximada de 40 toneladas.

Carvão | África do Sul | Entrada: 1.000mm | Saída:  -180mm | Capacidade: 900TPH

Argila/Minério de Ouro | Papua Nova Guinea | Entrada: 600mm | Saída:  -250mm | Capacidade: 600TPH

Cal | UK | Entrada: 500mm | Saída:  -300mm | Capacidade: 600TPH

Calcário/Argila | UK | Entrada: 350mm | Saída:  -100mm | Capacidade: 1.000TPH

Todas as dimensões são em milímetros e 
podem variar dependendo da configuração
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Calcário | Líbano | Entrada: 800mm | Saída:  -300mm | Capacidade: 1.500TPH Calcário | Nigéria | Entrada: 1.000mm | Saída:  -200mm | Capacidade: 400TPH

Carvão | África do Sul | Entrada: 1.000mm | Saída:  250mm | Capacidade: 2.000TPH

Gpsita | EUA | Entrada: ROM | Saída:  -250mm | Capacidade: 1.000TPH Minério de Ferro | Austrália | Entrada: 1.200mm | Saída:  -250mm | Capacidade: 1.200TPH

Lignita | Espanha | Entrada: 800mm | Saída:  -180mm | Capacidade: 2.500TPH Carvão | EUA | Entrada: ROM | Saída:  -200mm | Capacidade: 5.000TPH 

Minério de Níquel | Austrália | Entrada: 800mm | Saída:  -200mm | Capacidade: 800TPH
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A Série MMD 1000
Sizer de Eixo Duplo

A Série Sizer 1000 foi projetada para fornecer 
uma variedade de máquinas primárias entre 
a série 750 e as séries 1300 de alta produção.  
A distância central extra permite que ela 
maneje um tamanho de alimentação maior, 
aumentando a capacidade consideravelmente 
para o mesmo comprimento de entrada, que 
pode ser variado.

Esta máquina é frequentemente casada 
com uma secundária da série 750 quando 
um sistema de multi-máquinas é necessário 
para atingir as exigências do produto final.  
Estas unidades podem ser ajustadas com 
acionamento individual ou duplo de potência 
variável, usando a extensiva variedade de caixas 
de redução da MMD  projetadas especialmente 
para estes fins.

Uma máquina típica de 3 dentes e 5 anéis de 
comprimento com um único acionamento 
de 400kW tem uma massa aproximada de 60 
toneladas.

Calcário | México | Entrada: ROM | Saída: -300mm | Capacidade: 2.500TPH

Carvão | Colômbia | Entrada: 300mm | Saída: -50mm | Capacidade: 1.600TPH

Bauxita | Jamaica | Entrada: ROM | Saída: -150mm | Capacidade: 1.600TPH

Estéril | Tailandia | Entrada: 1.200mm | Saída: -400mm | Capacidade: 6.500TPH Areias Minerais | África do Sul |  Entrada: 1.500mm | Saída: -300mm | Capacidade: 1.500TPH

Todas as dimensões são em milímetros e 
podem variar dependendo da configuração
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Minério de Ouro | Guinea | Entrada: 300mm | Saída: -125mm | Capacidade: 1.600TPH

Ânodos de Carbono | Noruega | Entrada: 1.600mm | Saída: -350mm | Capacidade: 70TPH Calcário | Índia | Entrada: 300mm | Saída: -150mm | Capacidade: 700TPH

Calcário | Líbia | Entrada: 1.000mm | Saída: -300mm | Capacidade: 1.200TPH Minério de Ouro Laterítico/Argila | Mali | Entrada: 1.000mm | Saída:  -250mm | Capacidade: 750TPH

Areias Minerais | África do Sul |  Entrada: 1.500mm | Saída: -300mm | Capacidade: 1.500TPH Estéril | Canadá | Entrada: 1.500mm | Saída: -250mm | Capacidade: 2.000TPH



Todas as dimensões são em milímetros e 
podem variar dependendo da configuração14

A Série MMD 1300
Sizer de Eixo Duplo

A Série Sizer 1300 foi inicialmente desenvolvida 
para operações com material estéril em altas ca-
pacidades como um componente chave para a 
mudança da operação tradicional, na qual há a ex-
tração da lavra com pá-escavadeiras seguidas de 
transporte de curta distância em caminhões para 
alimentar os sistemas de correias transportadoras.

Como o estéril por sua própria natureza muda 
constantemente, estas máquinas, em comum com 
a completa gama dos MMD Sizers, pode funcio-
nar em um vasto escopo de materiais, desde argila 
úmida e viscosa até granitos abrasivos rígidos, tor-
nando-os ideais para este tipo de aplicação.

Estas máquinas tem, desde então, sido utilizadas 
em muitos outros tipos de aplicação ao redor do 
mundo. O Sizer 1300 é normalmente equipado 
com acionamento duplo de potências variáveis, 
dependendo da aplicação.

Uma máquina típica de 3 dentes com dois aciona-
mentos de 400kW tem uma massa aproximada de 
95 toneladas.

Estéril | Rússia | Entrada: 1.200mm | Saída: -350mm | Capacidade: 3.500TPH

Bauxita | Brasil | Entrada: 1.200mm | Saída: -300mm | Capacidade: 3.000TPH

Estéril | Espanha | Entrada: 2.500mm | Saída: -250mm | Capacidade: 3.500TPH

Kimberlita | Canadá | Entrada: 2.500mm | Saída: -350mm | Capacidade: 1.500TPH

Calcário | México | Entrada: 1.250mm | Saída: -300mm | Capacidade: 2.000TPH
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Lignita | China | Entrada: 1.800mm | Saída: -300mm | Capacidade: 2.500TPH

Estéril | Tailândia | Entrada: 1.500mm | Saída: -300mm | Capacidade: 4.500TPH

Minério de Zinco | Austrália | Entrada: 1.500mm | Saída: -300mm | Capacidade: 2.500TPH Calcário | Taiwan | Entrada: 1.000mm | Saída:  -350mm | Capacidade: 1.200TPH

Calcário | México | Entrada: 1.250mm | Saída: -300mm | Capacidade: 2.000TPH Estéril | UK | Entrada: 1.500mm | Saída: -350mm | Capacidade: 1.000TPH



Todas as dimensões são em milímetros e 
podem variar dependendo da configuração16

A Série MMD 1500
Sizer de Eixo Duplo

A Série Sizer 1500 foi primeiro fornecida 
para operar no âmbito da indústria de areias 
betuminosas no norte do Canadá a fim 
de facilitar a mudança para extração com 
escavadeira e transporte de curta distância 
com caminhão, o qual provou ser uma melhoria 
econômica significante em relação aos sistemas 
tradicionais previamente empregados.

A Série Sizer 1500 é atualmente a unidade de 
maior capacidade, contudo estudos estão em 
curso para Sizers de capacidade ainda maiores 
para o futuro.  A alta confiabilidade, baixo 
desgaste e baixos custos de manutenção são 
sempre fatores chave em qualquer operação 
de lavra, mas são cruciais neste ambiente 
abrasivo e hostil, onde as operações funcionam 
24 horas por dia. Variando o comprimento de 
entrada permite-se mudanças na capacidade 
com vistas a adequar a operação.

Uma máquina de 3 dentes típica, com dois 
acionamentos de 400 kW tem uma massa 
aproximada de 160 toneladas.

Estéril | Colômbia | Entrada: ROM | Saída: -450mm | Capacidade: 20.000TPH

Kimberlita | África do Sul | Entrada: 2.000mm | Saída: -300mm | Capacidade: 800TPH
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Areias Betuminosas | Canadá | Entrada: 3.000mm | Saída: -400mm | Capacidade: 8.000TPH

Minério de Ferro | Austrália | Entrada: 2.500mm | Saída: -250mm | Capacidade: 6.000TPH
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Alimentador de Placas Para 
Serviços Pesados da MMD

As placas, que são fixadas à corrente, são feitas de 
seções especialmente laminadas e fabricadas em 
várias larguras para atender ao máximo volume de 
material que possa ser necessário ser processado.  
Estas placas possuem extremidades sobrepostas 
evitando fuga entre as placas, e são fixadas às 
correntes com parafusos que são posicionados entre 
as garras, protegendo a cabeça dos parafusos contra 
danos causados pelo material sendo transportado.

A dissipação da energia de impacto é de especial 
importância.  A força de impacto é inicialmente 
absorvida pelas placas transportadoras, as quais se 
deformam dentro do seu limite elástico.  Então, as 
grades de impacto recebem estas forças as quais são 
dissipadas pela super-estrutura.

A fim de complementar a capacidade e a força 
do Mineral Sizer de Eixo Duplo, a MMD projetou o 
Alimentador de Placas para Serviços Pesados para 
transportar matéria prima para a planta de britagem.

Projetada para suportar carregamentos de impacto e 
materiais abrasivos, são frequentemente acomodados 
abaixo dos pontos de descarga, onde a combinação de 
confiabilidade e robustez  tem provado prover muitos 
anos de operação sem problemas e com manutenção 
mínima.

As principais características de um Alimentador de 
Placas MMD são as correntes e rolos para operações 
pesadas que são anexados à estrutura principal.  As 
correntes e rolos variam em tamanho dependendo 
da aplicação e tensões aos quais serão submetidos.  
Correntes e rolos são fabricados pela Caterpillar e 
denominados como correntes e rolos D4, D7, D9 e D11.  
Subseqüentemente, um Alimentador é inicialmente 
categorizado como sendo um D4, D7, D9 ou D11.

O comprimento do Alimentador é medido da linha 
central da roda dentada superior até a linha central 
da roda dentada inferior e varia dependendo dos 
requisitos do projeto.

O acionador localizado na roda dentada superior é 
geralmente uma unidade de velocidade variável pois 
ele é frequentemente o dispositivo de controle de 
produção da planta.  Existem dois tipos de acionadores 
de velocidade variável disponível, hidráulico e elétrico-
mecânico.

Os Alimentadores de Placas da MMD estão também 
disponíveis com um sistema de retenção interno de 
finos.  O emprego de raspadeiras limpadoras soldadas 
às placas transportadoras  trazem o material fino para 
a superfície do alimentador para ser depositado com 
o resto do material, eliminando a necessidade de um 
transportador de finos em separado.

Tipo Largura Efetiva Largura Total Altura Total

D4 1.500mm 2.160mm 1.200mm

D7 2.000mm 2.775mm 1.480mm

D9 3.000mm 3.990mm 1.960mm

D11 4.000mm 5.025mm 2.260mm

Principais dimensões típicas do
Alimentador de Placas :

Alimentador de Placas D7 com Sistema de Retenção de Finos

Alimentador de Placas D4 instalado em um espaço confinado

Alimentador de Placas D9 formando parte de uma Estação Sizer Giratória Totalmente Móvel
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Alimentador de Placas D7 com Sistema de Retenção de Finos Alimentador de Placas D7 com acionamento hidráulico

Alimentador de Placas D7 com acionamento elétro-mecânico

Alimentador de Placas D4 instalado em um espaço confinado

Alimentador de Placas D9 com acionamento elétro-mecânicoAlimentador de Placas D9 formando parte de uma Estação Sizer Giratória Totalmente Móvel
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Estações Sizer Móveis 
e Semi-Móveis

As operações de minas estão cada vez mais 
exigindo sistemas de lavra flexíveis, o que 
significa que os equipamentos de processo 
tem de ser mais adaptáveis a fim de ajustar-se 
à gama de métodos de mineração modernos 
disponíveis.  A MMD tem, através de toda sua 
existência, desenvolvido unidades projetadas 
com fim específico para se adequar a qualquer 
método e material de mineração conforme o 
serviço exigido.  Toda a variedade dos Sizers 
podem ser incorporadas a uma larga gama 
de opções de transporte disponíveis para 
satisfazer as tarefas requeridas.  

Unidades com rodas 
Estas são realmente adequadas para os Sizers 
menores devido à limitada capacidade de 
carregamento neste tipo de modelo e às 
muitas restrições atualmente impostas às 
rodovias mundialmente.  Este tipo de unidade 
é normalmente equipado com um motor a 
diesel, um sistema hidráulico para acionar o 
transportador de descarga e o alimentador, 
caso acoplados.  

Unidades Modulares de Esteira
Qualquer variedade de Sizer pode ser adaptada 
a este tipo de unidade que pode ter esteiras 
permanentemente instaladas ou incorporadas 
em um transportador separado.  Estes podem 
funcionar a diesel ou a energia elétrica e 
quando as esteiras são adaptadas, elas podem 
ser levantadas totalmente do solo para 
manutenção.. 

Unidades Modulares transportáveis
Qualquer Sizer pode ser instalado neste tipo de 
unidade; a principal diferença é que os módulos 
são projetados para serem transportados em 
trailers com rodas.  Estas unidades utilizam 
normalmente energia elétrica da mesma forma 
que as instalações estáticas e projetadas para 
ajustar-se ao método de transporte preferido 
do operador.

Esteira Montada
Este é provavelmente o método mais versatil de 
montar toda a variedade dos Sizers e é adaptável 
à mais ampla variedade de métodos de 
extração.  Estas unidades podem ser elétricas, a 
diesel ou uma cobinação das duas.  Caso o Sizer, 
o Alimentador e o transportador de descarga  
sejam movidos à eletricidade e, caso as esteiras 
sejam movidas por um motor a diesel, o cabo 
de suprimento principal pode ser desconectado 
durante a realocação.

Trailer Montado Transportável | Série Sizer 750

Trailer Montado Totalmente Móvel | Série Sizer 750

Trailer Montado Totalmente Móvel | Série Sizer 1300 | Alimentador de Placas D7

Trailer Montado e Sapata Montada Transportáveis | Série Sizer 625
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Estação Giratória Totalmente Móvel OS1 | Série Sizer 1500 | Alimentador de Placas D9

Estação Giratória Totalmente Móvel MS1 | Série Sizer 1400 | Alimentador de Placas D9
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A Estação Sizer Totalmente 
Móvel da MMD

Totalmente Móvel
A Estação Sizer é capaz de impulsionar-se de forma variável a 
uma velocidade de 0 a 12m/min.

Alta Quantidade de Produção
Quantidade de Produção de até 10.000 TPH em média, e pico 
de 12.000TPH podem ser atingidos.

Precisamente Dimensionado
A Estação Sizer aceita material para alimentação de até 2,4m³ 
e produz um produto de menos de 350mm, reduzindo o sub-
sequente desgaste e dano nos pontos de transferência da cor-
reia transportadora.

Dimensões Compactas e Leveza
A Estação Sizer foi projetada para ser compacta, sendo uma 
unidade de pêso leve (56.2m x 12.9m x 14m @ 1.350 Tonela-
das) com um centro de gravidade relativamente baixo e capaz 
de suportar várias condições climáticas.

Construção Modular
Toda a estação sizer é construída de componentes modulares 
para permitir a fácil manutenção, montagem e transporte.

Baixa Manutenção
Tipicamente, menos de 2.5% do total de horas trabalhadas é 
gasta em manutenção.

Operação Eficiente
Utilizando uma escavadeira de 18 metros de raio, o sistema é 
capaz de remover uma faixa de aproximadamente 70 metros 
de profundidade antes de precisar trocar o posicionamento 
da correia transportadora.
 
Aceita Minério Direto da Mina
A moega da Estação Sizer aceita material diretamente escava-
do e despejado da face da lavra, sem exigir nenhum peneira-
mento ou equipamento de preparação.

Area de Carregamento Flexível
A moega é acessível por equipamento de escavação num raio 
de pelo menos 220 graus.
 
Moega de Ampla Capacidade
A moega pode suportar até 350 toneladas de material.

Taxa de Produção Controlada
O Alimentador de Placas da MMD de velocidade variável 
habilita a estação a controlar a taxa de produção processada.

Descarga de Material Precisa
A correia transportadora de descarga é capaz de bascular de 

-7  até +15 graus, bem como girar 75 graus para cada lado do 
centro a fim de prover a precisa descarga de material.

Operação a Distância
A Estação sizer pode ser configurada para não precisar de op-
erador a bordo quando em operação normal.

Atravessa Declíves Íngrimes
Transpõe declives em série de até 10% e declíves em transver-
sal de até 5% na maioria dos terrenos.

Operação Simples
Todos os processos podem ser controlados e vistos de uma 
cabine de controle, convenientemente localizada no topo da 
estação.

Acesso Fácil
Acesso à estação dá-se por pontos de saída conveniente-
mente posicionados.  Todas as partes da estação podem ser 
vistas com segurança, mesmo quando em operação.

A Estação Sizer Giratória Totalmente Móvel possui muitos 
atributos e características para habilitar a operação 
eficiente e consistente do sistema completo.  Algumas 
das principais características estão listadas abaixo:

A MMD é inovadora com um produto que permite 
a flexibilidade para que uma escavadeira seja 
combinada com a eficácia de custo de uma correia 
transportadora de longa distância.  A Estação 
Sizer Giratória Totalmente Móvel de 10.000 
Toneladas por hora é uma solução de engenharia 
nova, de custo-benefício efetivo, que permite que 
a escavação, a britagem  e o transporte através de 
correia transportadora ocorram em sintonia, ao 
longo da face da lavra, avançando conforme ela 
progride.

Em uma aplicação típica, a Estação Sizer seria 
posicionada entre a face da lavra e o sistema 
de correia transportadora, sendo a moega de 
carga diretamente alimentada com material da 
face da lavra por uma escavadeira.  O material 
é então conduzido pelo Alimentador de Placas 
de velocidade variável da MMD e descarregado 
dentro do MMD Sizer, reduzindo o material a 
um tamanho de produto definível, apropriado 
para um eficaz transporte através de correia 
transportadora de longa distância. O material é 
posteriormente descarregado da Estação Sizer 
via correia transportadora de descarga  e vai 
para dentro da moega móvel que viaja ao longo 
da correia transportadora de longa distância. A 
Estação Sizer e a escavadeira movimentam-se 
repetidamente para frente e para trás ao longo 
da face da lavra até que toda a mina tenha sido 
escavada.

As montagens modulares incluem:

• Mineral Sizer de Eixo Duplo da Série 1500 da MMD 
• Alimentador de Placa Contínua D9 MMD 
• Correia Transportadora de Transferência e Correia  
   Transportadora de descarga
• Chassis Principal e Superestrutura 
• Moega de Carga 
• Esteiras de Translação e Giro 

Uma vantagem óbvia deste sistema é a eliminação 
de caminhões de transporte e operações 
com escavadeira, nas quais os caminhões são 
usados para carregar o material para a planta de 
processamento ou para uma área de depósito fora 
da mina.  Este processo não é mais necessário pois 
o material pode ser carregado diretamente para a 
estação sizer móvel e processada na face da lavra, 
simplificando o sistema e otimizando a produção.
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A MMD lidera o caminho das soluções IPCC 
totalmente móveis, tendo testado e comprovado, 

a sua eficiência e alta-capacidade
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