
CARBON T-BOX 160
USINAS DE ASFALTO
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  1. Facilidade e economia no transporte (contêiner – ISO) 

  2. Praticidade na instalação (Plug & Play)

  3. Sistema de dosagem de alta capacidade e eficiência

  4. Maior eficiência térmica na secagem e aquecimento dos agregados

  5. Mistura de alta qualidade com maior tempo de residência

  6. Alta eficiência térmica na filtragem de gases e retorno dos finos

  7. Controle e automação de última geração

  8. Uso de até 30% de RAP e materiais especiais

  9. Maior durabilidade das mangas

10. Economia de combustível

As novas usinas CARBON T-BOX são configuradas em contêineres, portanto possibilitam grande redução de custo no 
transporte, seja ele rodoviário ou marítimo. 

Além disso, a nova geração de usinas MARINI Latin America também diminui consideravelmente as burocracias para 
transporte rodoviário e marítimo, através da sua dimensão padrão em contêiner. 

A estrutura é dividida em três módulos: dosador, secagem e mistura, e filtragem, o que reduz o tempo necessário para 
montagem e desmontagem da máquina. 

Todos os componentes são fixados dentro do contêiner ISO 40’ HC durante o deslocamento até o local de instalação, 
proporcionando maior mobilidade e facilidade de montagem de uma obra para outra.

DIFERENCIAIS DA CARBON T-BOX 160

FACILIDADE E ECONOMIA NO TRANSPORTE

Módulo filtragem

Módulo dosador

Módulo secador e mistura

EASYservice

EASYflame

EASYview

EASYstart

EASYcleaner

TITANIUM
system
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O futuro da construção rodoviária exige eficiência e praticidade, e é exatamente este conceito que a nova CARBON T-BOX 
traz para o mercado. A nova geração de usinas MARINI Latin America requer uma menor área para montagem da usina e 
proporciona rapidez na entrega técnica. 

O sistema EASY Start aliado com o conceito “Plug & Play”, garante uma rápida instalação da máquina básica e opcionais. A 
estrutura em modularização facilita mudanças de layout de tanques e silos adicionais, otimizando serviços extras quando 
necessário. 

Na CARBON T-BOX a necessidade das plantas de base com o uso de sapatas de apoio (opcional) é eliminada, sendo 
necessário apenas o nivelamento e a compactação do solo na sua instalação. 

PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO (PLUG & PLAY)

Sapatas de apoioMenor área de instalação

EASYstart EASYservice
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A dosagem individual de agregados conta com quatro silos dosadores em linha com 3,05 m de abertura e grelha separadora 
de impurezas, evitando a contaminação dos agregados e, prevenindo distorções no traço da mistura asfáltica. 

Os silos possuem grande capacidade de recebimento, de 10 m³ para cada material, desenhados para facilitar o carregamento. 
A dosagem é realizada através de um sistema automatizado de dosagem dinâmica, o que garante que a fórmula da mistura 
seja rigorosamente cumprida através da célula de carga que gerencia o controle e a correção da velocidade da correia. 

A correia coletora possui ângulo ajustável conforme o ângulo do secador, além disso, ela é dobrável e de fácil transporte 
e ajuste no campo. 

Painel de comando dedicado e posicionado estrategicamente, e sistema de segurança de fácil acesso para manutenção, 
conforme NR12 e Directiva 2006/42/CE.

DOSAGEM DOS AGREGADOS

Módulo dosador Quatro silos de agregados

Proteções das partes móveis com fácil acesso para manutenção

Grelha separadora de impurezas

EASYstart
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As usinas CARBON T-BOX  tem tambor com o sistema 
de mistura TITANIUM, de maior eficiência térmica na 
secagem e aquecimento dos agregados e de grande zona 
de mistura a seco dos materiais, ideal para produção de 
asfaltos modificados. 

SECAGEM E AQUECIMENTO DE AGREGADOS TITANIUM
system EASYflame

Detalhes do sistema TITANIUM

Maior área de troca térmica no secador Módulo de secagem e mistura

EASYstart EASYservice

O sistema TITANIUM faz uma eficiente secagem gradual por convecção e radiação, proporcionando um cascateamento 
homogêneo e garantindo a eficiência térmica através do isolamento térmico (opcional).  O isolamento térmico do tambor 
garante produtividade mesmo em regiões frias.

O ângulo do secador pode ser facilmente ajustado caso haja necessidade de alteração do tempo de secagem de agregados 
mais porosos (3° e 4°, com o 5° padrão).

O queimador dual Hauck conta com o sistema opcional EASY Flame de queima automatizada, através do controle dos 
atuadores no sitema de ar, combustível, e gás, além do intertravamento com controle das temperaturas dos agregados 
secos, massa pronta, gases e filtro, proporcionando o melhor desempenho do queimador, reduzindo as emissões e gerando 
economia de combustível. O diagnóstico do controle do processo da queima é realizado a partir dos dados das temperaturas 
medidas.
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O misturador do tipo Multi Paddle presente nas usinas MARINI Latin America proporciona maior tempo de residência da 
mistura, ideal para asfaltos especiais tais como SMA, asfalto com polímeros, asfalto borracha, etc.

Proporciona alta energia mecânica e melhor eficiência energética, ao utilizar o mesmo acionamento do secador para 
executar a mistura, o que garante redução de custos operacionais e de manutenção. 

O giro do tambor e o ataque das palhetas resultam em maior número de golpes por segundo nas partículas, produzindo 
uma mistura muito mais homogênea.

As palhetas apresentam cavidades do tipo colméia, o que reduz  desgaste e implica um grande aumento no tempo de vida 
útil, além disso, as palhetas são aparafusadas, facilitando a remoção.

O sistema de mistura das novas usinas CARBON T-BOX permitem que cada componente da mistura entre no momento 
correto e em zonas separadas. 

O sistema EASY Service oferece muitas facilidades para as usinas de asfalto MARINI Latin America:

 ■ Acesso fácil para limpeza e manutenção do misturador;

 ■ Sistema de troca fácil das chapas de desgaste da câmara de mistura;

 ■ Saída de fácil acesso da mistura asfáltica para o elevador;

 ■ Todas as conexões de tubulações ficam para o lado externo do contêiner, facilitando as interligações no site do cliente.

MISTURA DE ALTA QUALIDADE EASYservice TITANIUM
system

Compartimento de mistura com palhetas
de longa vida útil

Local de mistura úmida é separado do restante do tambor

Amplos e fáceis acessos para  
manutenção do misturador 

EASYstart
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SISTEMA PLUG & PLAY

 ■ Grande área de filtragem, com 108 mangas plissadas, garante produção sem interrupção. Área filtrante total de 445 m²;

 ■ Exaustor controlado por inversor com grande vazão (48.000 m³/h) e de ótima eficiência energética;

 ■ Sistema com válvulas rotativas, a fim de forçar o fluido a seguir um caminho único e garantir estanqueidade do 
sistema. Tubulação com aletas internas de direcionamento nas curvas, a fim de reduzir o turbilhonamento do fluído;

 ■ Sistema Smart Cleaner (opcional) de limpeza, liberando os pulsos contínuos somente quando ocorrer a saturação, com 
o opcional do diferencial de pressão, garantindo uma maior vida útil das mangas. Controle de pressão do pulmão para 
garantir uma eficiente limpeza;

 ■ Separador estático a fim de evitar a entrada de pó com granulometria acima de 0,075 mm no filtro, aumentando a 
vida útil da manga;

 ■ Retorno de finos para o misturador por gravidade, do módulo de filtragem superior para o módulo de mistura inferior, 
sem obstruções que atrapalhem a produção. A entrada ocorre após a injeção de CAP, garantindo a qualidade da 
mistura;

 ■ Sistema EASY Service de fácil acesso para limpeza, manutenção e medição do filtro de mangas através de plataforma 
de inspeção.

SISTEMA DE FILTRAGEM EASYcleaner EASYservice

Módulo de filtragem com fácil acesso para medição, manutenção e operação.
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As usinas CARBON T-BOX contam com os sistemas EASY View e EASY Manager para oferecer a mais avançada tecnologia 
em controle e automação.

Através do sistema EASY View, o operador tem uma visão de 360 graus a partir de uma ampla e ergonômica cabine de 
operação. Além disso, a ampla cabine de operação é climatizada através de ar-condicionado de 9000 BTUs e abas corta-
sol basculantes, garantindo maior eficiência térmica. Outro benefício da cabine é que pode ser facilmente instalada fora da 
estrutura da usina e possui sistema de ajuste para nivelamento.

O sistema EASY manager, está presente através de um software de desenvolvimento 100% próprio, consolidado desde a 
série MAX e aprimorado nos últimos anos através de feedbacks de clientes e retornos de campo, com todos os cálculos 
e controles de produção, bem como o sistema de dosagens, temperaturas e status de motores são realizados via CLP, 
transdutores de pesagens digitais e inversores em rede, proporcionando respostas rápidas às variações do processo 
produtivo e, consequentemente, a melhor qualidade da massa asfáltica produzida. Tudo isso através de uma interface de 
operação simples e intuitiva, tendo painel de controle com um display eficiente e de fácil acesso, com botões de linguagem 
universal.

O Sistema Easy Start conta com o conceito Plug & Play, com tomada de fácil acesso e rápida instalação.

CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Cabine de operação com ampla visão Ótimo espaço interno

EASYview EASYstart
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O tambor do sistema TITANIUM possibilita o uso de até 30% de RAP (material asfáltico fresado) na mistura. O material entra 
por um compartimento isolado, onde ocorre o aquecimento por condução, através do contato entre o casco do secador e 
o material fresado.

Além disso, as novas usinas possuem fácil adaptação para produção de asfaltos especiais, acoplando os silos adicionais 
junto ao tambor (Plug & Play) em ambos os lados do anel, proporcionando versatilidade de layout no local de instalação. 

USO DE RAP E SILOS ADICIONAIS

O RAP entra por um compartimento localizado 
nas extremidades do tambor, acima da chama
do queimador

A secagem ocorre por contato com o tambor aquecido 
(aquecimento por condução), com o material entrando 
diretamente no misturador

TITANIUM
system
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DIMENSÕES

Comprimento 30,5 m

Altura 8,8 m

Largura 3,8 m

Peso total 45 t

DOSAGEM DOS AGREGADOS

Silos dosadores 4

Capacidade dos silos 10 m³

Sistema de pesagem Pesagem Individual por meio de célula de carga centralizada

Vibrador de parede Padrão Silo 1

Largura da correia dosadora 22”/560 (pol/mm)

Largura da correia transportadora 24”/610 (pol/mm)

SECADOR

Tipo Contrafluxo

Dimensões (Maior seção x menor seção x comprimento) 2,1x1,8x7,6 (m)

QUEIMADOR

Tipo Hauck StarJet Dual

Kcal/h 11.180.000

MISTURADOR

Tipo Externo Rotativo Multi-Paddle

Kcal/h (Etapa de mistura seca/mistura úmida) 15 segundos/40 segundos

FILTRO DE MANGAS

Sistema de filtragem Mangas plissadas

Quantidade 108 (445 m²)

Material Poliéster

Compressor de ar Parafuso 11KW

Eficiência 99,9 %

Emissões de partículas Inferior a 20 mg/Nm³

Limpeza Jato pulsante

ELEVADOR DE MASSA ASFÁLTICA

Elevador Arraste chapa lisa

Silo de massa 1/10*/25* m³

RECICLADO

Capacidade Até 30%

CENTRAL DE CONSUMO

Cabine Metálica com painel de controle

Climatização Ar condicionado 9000 BTUs

Operação Sistema automático e manual

* Ítens opcionais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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OPCIONAIS
Retificador de asfalto e 
medidor de Asfalto

Tanque – aquecimento e 
armazenamento de asfalto e 
sistema combustível

Silo para Asfalto

Isolamento Térmico do 
tambor

Silo Filler/fibra

Silo Filler/fibra

Easy Flame Smart Cleaner Medidor de Combustível

Silo Filler/fibra

Silo extração 
de Finos

RAP Correia Calha

Sapata de Base



Todas as fotos, ilustrações e especificações estão 
baseadas em informações vigentes na data de 
aprovação da publicação.
 
A BOMAG MARINI Latin America se reserva o 
direito de alterar as especificações e desenhos 
e de suprimir componentes sem aviso prévio, 
bem como adaptar o equipamento a diversas 
condições operacionais. Os dados de rendimento 
dependem das condições da obra. Alguns dos 
equipamentos mencionados são opcionais, 
mesmo sem indicação explícita no texto. 

BOMAG MARINI Latin America
Rua Comendador Clemente Cifali, 530 | CEP 94935.225 | Distrito Industrial Ritter | Cachoeirinha/RS | Brasil
     +55 (51) 2125-6642  | +55 (51) 3470-6220  |         
     bmla@bomagmarini.com.br  |  www.marinilatinamerica.com.br
                   BOMAG MARINI Latin America
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