
Soluções para 
moedores e  
trituradores

A linha de revestimentos para moinhos da Bradken fornece 
as soluções de segurança para o manuseio e a instalação de 
produtos. Nossas soluções são apoiadas por monitoramento e 
relatórios de desempenho, com suporte ao cliente no local. Isso 
permite que nossos clientes obtenham o melhor desempenho e 
o máximo de valor do equipamento.  

Soluções para 
moagem

Soluções para
moagem vertical

A Bradken é um fornecedor 
líder em soluções de moagem, 

apoiada por design e 
produção de componentes de 
revestimento de moinhos de 

alta qualidade, adequados para 
moinhos AG/SAG, de esfera e 
barra. Ao utilizar as tecnologias 
mais recentes, fornecemos aos 

clientes soluções avançadas 
de revestimento de moinhos 
e produtos que melhoram o 

desempenho, a segurança e a 
disponibilidade de moagem.

Os revestimentos de moinhos 
verticais da Bradken são 

especificamente projetados 
para seu equipamento OEM. 

A Bradken também pode 
personalizar o projeto dos 

componentes do moinho vertical 
para aumentar ainda mais o 
desempenho e a vida útil, de 
acordo com as condições de 

operação.

Nossa inovação. Sua vantagem.
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Vision Insight®

A equipe altamente especializada da Bradken 
abraça novas tecnologias que ajudam a fornecer 
serviços de classe mundial aos nossos clientes.

O Vision Insight da Bradken ajuda nossos  
clientes a obter a expectativa de vida máxima  
do revestimento por meio do monitoramento  
e de relatórios que inclui:

• Presença técnica no local 
• Segurança em espaço confinado 
• Captura rápida de dados 
• Perfilamento de desgaste do revestimento 
• Análise de volume de carga do moinho 
• Previsões de vida útil do revestimento 
• Aprimoramento do produto 
• Aprimoramento contínuo 
• Monitoramento de desempenho do moinho 
• Maximização de consumíveis

Monitoramento e Relatórios de Desgaste 3D Laser

Painel de monitoramento 
para coleta de 
dados precisa sobre 
revestimentos individuais.

Painel de
monitoramento

Perfilamento de 
desgaste 3D para 
modelagem 3D DEM 
precisa para melhorar o 
desempenho do moinho.

Perfilamento
de desgaste 3D

Informações detalhadas para 
peça, previsões de vida útil 
do revestimento, captura de 
dados de desgaste, dias e 
toneladas moídas.

Informações
detalhadas

Entrega:

BK32723A

Nossa inovação. Sua vantagem.
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