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Os Separadores Magnéticos de alta intensidade SM-IMIC combinam 
eficiência e praticidade, sendo utilizados para serviços extra-
pesados, na separação de finos de minérios magnetizáveis.

• Excelente retorno de investimento
• Eficiência na concentração de partículas metálicas
• Sistema de refrigeração a ar

Os Tambores Desagregadores foram desenvolvidos para a 
desagregação de contaminantes dos materiais beneficiados, 
aumentando a eficiência de processos de concentração. Com 
estrutura reforçada, revestimento interno em borracha de alta 
qualidade e resistência à abrasão, os Tambores Desagregadores 
Imic suportam severas condições de trabalho por longos períodos 
de funcionamento, além de possuir excelente durabilidade e 
eficiencia, uma característica dos produtos produzidos pela Imic.

• Eficiente em desagregação de rejeitos
• Revestimento interno em borracha com alta resistência a 

abrasão
• Maior durabilidade

MODELO

CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO (ton/h) p/ 
minério densidade 2,4 ton/m³ VELOCIDADE DE 

ROTAÇÃO (rpm)

CAMPO 
MAGNÉTICO 

(Gauss)

POTENCIA DE
ACIONAMENTO - HP (Kw) PESO (ton)GAP (9mm)

1,5 2,5 4 5

SM-IMIC 3200 100 130 160 180 3 A 7 12000-18000 75 (55) 140

SM-IMIC 3600 160 200 260 280 3 A 7 12000-18000 100 (75) 160

Separador Magnético

Tambor Desagregador



As Bateiras de Hidrociclones Imic são aplicadas em circuito de 
classificação, concentração, deslamagem e recuperação de sólidos. 
Possuem alta eficiência em classificação de partículas sólidas 
em suspensão no meio líquido (polpa de minério) proporcionando 
facilidade em regular diversas combinações para classificação final. 

• Facilidade em regular diversas combinações para classificação 
final

• Rapidez na montagem

Equipamento destinado à recuperação de água no processo com 
separação de material através do processo de decantação.

•  Pás revestidas em polietileno que aceleram a velocidade de 
decantação

• Tecnologia nacional
• Economia de floculante
• Diminui a agressão ao Meio-Ambiente
• Alta eficiência na decantação dos sólidos

Bateria de Hidrociclone

Cone Desaguador

IMIC - Beneficiando o futuro.

A Imic reserva-se no direito de atualizar e retificar este 

material sem aviso prévio. Alguns dados e tabelas presentes 

neste folder são somente referência. Algumas informações 

são variáveis para mais ou para menos em função do material 

a ser beneficiado, da umidade do material, suas propriedades, 

a granulometria e a forma de uso do equipamento. O intuito é 

informativo, elucidando o funcionamento dos equipamentos e 

referenciar suas capacidades de produção. 


