
Soluções Metso para Caminhões Basculantes

Mantenha seus caminhões 
em movimento

Proteja sua 
frota e sua 
lucratividade



Ajudamos nossos clientes 
a aumentarem a eficiência 
operacional, reduzirem os riscos 
e elevarem os lucros empregando 
nosso conhecimento singular, 
pessoal experiente e soluções 
inovadoras para desenvolver 
novas formas de crescer juntos.
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Seus objetivos
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A Metso entende seus objetivos e desafios

Seus desafios
Confiabilidade – Assegurar a máxima 
disponibilidade de seus caminhões e encontrar 
formas de minimizar o tempo ocioso. 
Os caminhões devem estar em operação, 
e não na oficina. 

Desempenho – Reduzir seus custos operacionais 
transportando o máximo de material no tempo 
disponível e com o menor número de caminhões 
possível. Em outras palavras, aumentar sua carga 
útil média.

Responsabilidade – Melhorar seu ambiente 
de trabalho e reduzir os riscos ao garantir 
o manuseio seguro durante a instalação 
e enquanto os caminhões estiverem em 
operação.

Facilidade – Melhorar seu processo de troca 
de revestimento e minimizar o tempo ocioso. 
Encontrar formas de evitar longos períodos 
de ociosidade devido a soldagem ou envios 
demorados de caçambas a subfornecedores 
para renovação e troca do revestimento.

Maior  
disponibili-

dade
Menor 
custo 

sustentável 
possível

Operação 
eficiente

Melhor 
ambiente de 

trabalho

O impacto repetido e 
o desgaste de carregar 
e descarregar material 
pesado e abrasivo podem 
causar danos caros à 
caçamba e ao caminhão 
como um todo



Nós nos preocupamos com suas 
operações de caminhões basculantes
É muito difícil extrair máxima lucratividade de uma operação de mineração ou de agregados. 
Caminhões improdutivos tornam a situação ainda mais difícil. A Solução Metso para Caminhões 
Basculantes é projetada tendo uma coisa em mente: maximizar a disponibilidade e o desempenho 
de seus caminhões e reduzir seus custos de serviço e manutenção. Olhamos além do revestimento  
e nos preocupamos com sua operação de caminhões.
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Soluções financeiras

• Acordos de custo por tonelada
• Contratos de Serviço para Ciclo 

de Vida como uma opção para 
diluir o investimento ao longo do 
tempo

• Desenvolvimento de soluções 
personalizadas

• Reparo de caçambas usadas
•  Instalação do revestimento 

completo
•  Monitoramento e análise 

de desgaste
•  Acompanhamento e relatório 

de desempenho

Serviços

Sistemas de monitoramento

• Sistema de monitoramento das 
condições para medir vibração, 
ruído e outros aspectos de 
modo a identificar pontos fracos 
e oportunidades de uma frota de 
caminhões mais saudáveis  

• Sistema de monitoramento de 
pneus para medir a pressão 
e a temperatura dos pneus, 
evitando assim falhas inesperadas. 
O resultado é economia em pneus e 
consumo de combustíveis quando 
utilizado com a Solução Metso para 
Caminhões Basculantes

Solução de revestimento

• Sistema de revestimento modular
• Soluções para reduzir o impacto, 

desgaste, acúmulo de “morto” 
e ruído

• Soluções aplicáveis para caçamba 
aquecida, clima frio e quente ou 
qualquer outro tipo de caçamba



Como entregamos resultados: 
Desenvolvido em anos de experiência prática nas condições mais desfavoráveis, nosso revestimento 
de borracha para caminhões basculantes oferece uma maior carga útil média. Com uma vida útil 
muito maior em comparação com o revestimento de aço, você minimiza o tempo ocioso. Além 
disso, o revestimento em borracha de alta performance Metso absorve o impacto melhor do que 
o aço. Em última análise, isso beneficia sua frota inteira.
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Menores custos

Fácil de trabalhar

Para atender 
a seus objetivos, 

asseguramos maior 
disponibilidade e 

custos reduzidos ao 
longo do tempo

Disponibilidade e 
desempenho dos 
caminhões

Melhor ambiente 
de trabalho



Mais resistente que aço
O revestimento de borracha Metso, desenvolvido com anos de 
experiência prática nas condições mais exigentes, é altamente 
resistente a desgaste e impacto. O revestimento de borracha 
otimizado oferece uma vida útil de quatro a cinco vezes maior 
em comparação com o revestimento tradicional de aço. Além 
disso, na hora de fazer alguma troca, apenas alguns módulos 
de revestimento individuais precisam ser substituídos.

Absorve vibrações
O revestimento de borracha Metso para caminhões 
basculantes absorve vibrações e reduz o esforço em todos os 
pontos do ciclo de trabalho do caminhão: durante a carga, 
transporte e descarga. Seu baixo peso e alta resistência 
a desgaste não apenas reduzem os danos à caçamba, mas 
a todo o caminhão. Rolamentos, transmissão, pneus e chassis 
são protegidos, e o custo do serviço e do equipamento 
danificado é minimizado.

Impactos e vibrações ao carregar e transportar rochas pesadas 
causam desgaste, mas com uma caçamba com revestimento 
de borracha Metso, esse desgaste é minimizado. Isso significa 
que seus caminhões duram mais e haverá menos necessidade 
de manutenção.

Mantendo o desempenho
Para aumentar seu desempenho, até mesmo em aplicações 
difíceis com problemas significativos de acúmulo de “morto”, 
oferecemos uma solução de revestimento flexível, material de 
baixa fricção ou uma combinações deles. A funcionalidade 
única mantém seu caminhão produtivo para que você possa 
carregar mais material.
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Manter seu caminhão em operação 
e não na oficina é um pré-requisito  
para obter lucratividade.

Disponibilidade 
e desempenho 
dos caminhões

Vibrações 
reduzidas em até 

97%
Vida útil 

aumentada em 

4x  
ou mais



Sistema de revestimento modular
A concepção modular torna o revestimento fácil 
de instalar e de manter do que as opções em aço, 
com a possibilidade de substituir apenas módulos 
individuais, em vez de todo o revestimento. Você 
pode organizar facilmente trocas rápidas quando 
o caminhão está na oficina para manutenção 
periódica do motor. O resultado é um menor 
tempo de substituição e instalação quando 
comparado com o revestimento em aço.

Dispositivo de içamento
A Metso desenvolveu um 
dispositivo de içamento 
(certificado pela CE) 
para garantir instalação 
e manutenção seguras, 
confiáveis, fáceis e rápidas.

Sistema de fixação
Um processo de soldagem de pinos garantido 
e padronizado para fácil manuseio, mas 
também para assegurar que o revestimento 
esteja instalado com firmeza para aumentar 
a segurança durante a operação.
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Quando um revestimento Metso para 
caminhões basculantes é instalado, 
você não precisa se preocupar: não 
há necessidade de manutenções 
inesperadas e caras, tampouco de 
ajustes regulares do sistema de 
revestimento.

Fácil de trabalhar

Instalação 
mais 

segura



Redução de ruído 
Nunca foi tão importante controlar a poluição 
sonora, tanto para a saúde e segurança dos colegas 
quanto para satisfazer a demandas regulatórias 
regionais. O revestimento de borracha Metso 
absorve o impacto melhor do que o aço, reduzindo 
o ruído em média de 10 a 15 decibéis, o que causa 
um redução do ruído em 50% ou mais. Você pode 
sentir e ouvir a diferença ao sentar na cabine de 
operação durante a carga e descarga. 

Menos vibração 
Ao comparar uma caçamba revestida de aço 
com uma caçamba com revestimento em 
borracha Metso, as medições mostram que até 
95% da energia do impacto durante a carga 
é absorvida na caçamba revestida de borracha. 
Consequentemente, a vibração é dissipada 
antes de atingir outras partes da estrutura do 
caminhão, incluindo a cabine do operador.
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Menos ruído e vibração criam condições 
de trabalho melhores e mais seguras. 
E condições de trabalho ideais podem fazer 
uma grande diferença em sua produtividade. 

Melhor ambiente 
de trabalho

Vibrações 
reduzidas na 

cabine do 
caminhão 

evitam 
ferimentos

Ruído 
percebido 

reduzido em 

50% 
ou mais

Vibrações medidas abaixo da plataforma durante a carga em 
uma caçamba revestida em aço (esquerda) em comparação com 
o revestimento de borracha Metso (direita). O resultado mostra 
97% menos vibrações na caçamba com revestimento de borracha 
Metso. Observe as escalas diferentes.
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Menos manutenção
Mantemos seus caminhões em operação, e 
não na oficina, o que aumenta sua carga útil 
e diminui os custos ao longo to tempo. E 
quanto maior o volume de material, mais você 
economizará. 

Com uma vida útil maior em comparação com 
uma caçamba revestida de aço, há menor 
necessidade de manutenção, possibilitando 
que seus caminhões carreguem mais material. 
Quando chegar o momento de trocar 
o revestimento, o tempo ocioso será mínimo.

Menor acúmulo de “morto” 
O menor ou quase nulo acúmulo de “morto”  
torna os caminhões mais produtivos para que 
você possa carregar mais material. 

Menos caçambas de reserva 
As poucas e rápidas substituições de módulos 
de revestimento resultam em uma menor 
necessidade de caçambas de reserva no local.

Menor consumo de combustível 
O menor peso do revestimento e o menor 
ou quase nulo acúmulo de “morto” reduzem 
o consumo de combustível. 

Economia em pneus 
O monitoramento da pressão e da temperatura 
dos pneus evita falhas inesperadas ou desgaste 
prematuro. Quando se emprega a Solução Metso 
para Caminhões Basculantes combinada com 
o sistema de monitoramento de pneus Metso, 
o resultado é economia em pneus, em combustível 
e o fim de reparos inesperados e caros.

Qualquer aumento na vida útil de seus 
caminhões é valioso. O revestimento 
Metso para caminhões basculantes não 
só protege a caçamba, mas também 
reduz danos ao veículo como um todo 
e mantém seus caminhões em operação.

Menor custo total

Menos 
manutenção

Maior vida 
útil
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Nosso conhecimento  
Nós atendemos às suas 
necessidades e garantimos que 
seus caminhões se mantenham 
em movimento ao combinar nosso 
conhecimento em operações de 
caminhões de transporte com nossa 
grande experiência em soluções 
customizadas de borracha.

Nosso pessoal 
Pessoas empenhadas no mundo 
inteiro que cuidam de sua 
operação de caminhões e são 
dedicadas a atendê-lo.

Nossas soluções  
Oferecemos uma solução de 
revestimento única, baseada 
em borracha, que aumentará sua 
lucratividade geral no transporte. 
Nossas ferramentas de apoio 
ajudam a identificar possíveis 
pontos fracos e oportunidades 
de melhoria.

Diferenciais Metso

Garantimos que seu caminhão esteja 
em operação
Com a Solução Metso para Caminhões Basculantes, tudo é reduzido: tempo ocioso, caçambas de reserva, 
custos de manutenção e muito mais; a única coisa que aumenta é a sua lucratividade. O revestimento 
Metso para caminhões é a melhor alternativa para manter seus caminhões em movimento.
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A Metso mantém 
os caminhões em 
movimento na mina Aitik

Caso: Boliden Aitik, Suécia

Melhor disponibilidade e ambiente de trabalho

“Durante os últimos dois anos, avaliamos o revestimento para 
caminhões da Metso durante nosso contrato existente de serviços 
para o ciclo de vida para nossos caminhões modelos CAT 793 Flat, 
CAT 793 DS e CAT 795 Flat. Gostamos muito da maior disponibilidade 
de nossos caminhões. Também valorizamos os benefícios em termos 
de saúde e segurança, pois nossos motoristas preferem dirigir os 
veículos equipados com o revestimento Metso devido ao menor 
nível de ruído e vibração durante sua operação.” 

Magnus Fjellström, 
Superintendente de manutenção da Boliden Aitik

A mina Aitik da Boliden, localizada no norte da Suécia, assinou um contrato de 
três anos com a Metso para fornecimento de revestimentos de caçamba para 
15 caminhões basculantes da sua frota de 30 caminhões
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Metso Sweden AB, P.O. Box 132 SE-231 22 Trelleborg, Suécia, Telefone: +46 410 525 00, www.metso.com/HaulTruckSolution

O jeito Metso –  
Fazendo uma grande diferença para nossos clientes
Tudo o que fazemos é baseado em um profundo conhecimento 
e competência no ramo que faz uma grande diferença para os nossos 
clientes. Décadas de estreita colaboração com os clientes e adaptação 
a suas necessidades em constante transformação nos tornaram uma 
empresa de conhecimento. 


