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LINHA DE RESINAGEM SOLUTION
I - APRESENTAÇÃO:
A Rosh Industrial apresenta uma linha de resinagem que é a solução ideal para empresas
que possuem produção de até 1.000m² por dia, com alta qualidade de resinagem.
A linha Solution é um sistema compacto automático para desidratação e cura de chapas de
mármore e granito. Foi desenvolvida com o objetivo de oferecer às empresas uma linha de
resinagem econômica, de baixo custo, com flexibilidade de uso e elevada qualidade de
resinagem.
Possui um sistema automático de entrada e saída das
chapas do forno onde o operador define a chapa que quer
movimentar.
Suas bandejas de barras de aço entrelaçadas permitem o
trabalho em chapas de material exótico e ladrilhos.
Na linha Solution a operação pode ser executada de forma
prática e segura por apenas um funcionário por turno.
Possui formato vertical e além do forno, a entrega inclui o
número de bandejas de acordo com o modelo solicitado.
Está disponível em três modelos: 10, 20 ou 30 bandejas e pode atingir uma produção de até
206 chapas por dia, ocupando uma área de 30m² (10 x 3 metros).

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS – COMUNS A TODOS OS
MODELOS:
1. Forno vertical:


Aquecimento através de 01 queimador a gás de 2500 kcal;



Temperatura da câmara de cura programável até 60° C;



Entrada e saída automática da chapa;



Sistema de elevador externo integrado;



Deslocamento das bandejas sobre rolos acionados por moto-redutor;



Dimensões máximas da chapa de granito: 3.500 x 2.200 x 40 mm;



Comprimento: 10.000 mm;



Largura: 3.000 mm

2. Bandeja Treliçada:


Confeccionada em barras chatas entrelaçadas formando quadros de 250
x 250 mm;



Apoio para assentamento nos rolos;



Peso aproximado por bandeja: 90 kg;



Comprimento: 3.500 mm;



Largura: 2.200 mm;



Altura: 50 mm.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM MODELO:
ITEM

10 BANDEJAS

20 BANDEJAS

30 BANDEJAS

ALTURA

2,000mm

3,000mm

4,000mm

PESO

6,5Kg

8,7 Kg

11 Kg

POTÊNCIA

5 KW

7,5 KW

10 KW

CAPACIDADE

96 chapas/dia

160 chapas/dia

206 chapas/dia

2,5 Kg/h

3,5 Kg/h

DE PRODUÇÃO
CONSUMO

DE 1,5 Kg/h

GÁS

IV. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO:

CONTATOS:
Solicite uma proposta ou a visita de um dos nossos representantes através dos
contatos abaixo:
1) Rosh Industrial:

Rua Curitiba, 265 – Bairro Alterosas Civit II – Serra – ES – Brasil
CEP: 29.167-031 . Tel: +55 27 2125 4849
www.roshindustrial.com.br / vendas@rosh.com.br
2) Gestão Comercial:
Morgana Bechepeche / Diretora Comercial
comercial@rosh.com.br / +55 27 9311 – 6271
Patrícia Campos / Assistente Comercial
vendas@rosh.com.br / +55 27 9255 0424/ 9242 2632

3) Representantes comerciais:
Milton Tesch/ Representante Comercial
milton@rosh.com.br / +55 27 9753 0422 / +55 27 8833 7164
Giancarlo Del Nero/ Representante Comercial
giancarlo@rosh.com.br / +55 28 9276 6231/ +55 28 3517 8601

OPERAÇÃO PARCIAL DA LINHA DE RESINAGEM SOLUTION –
FORNO COM 30 BANDEJAS

1 – As chapas encontram-se dentro do forno para secagem e desidratação, numa primeira
etapa. O operador poderá selecionar qual das chapas irá aplicar a resina, acionar o
equipamento que automaticamente que irá selecionar a chapa na bandeja desejada.

2 – A chapa a ser resinada, nesta etapa, já se encontra dentro de uma das bandejas do
forno, o equipamento irá puxar automaticamente esta chapa para fora da gaveta para
receber a resina

Quando a chapa levigada, seca e desidratada, ou seja, pronta para receber a resina, estiver
completamente fora da bandeja e sobre a mesa, ela será limpa para receber a aplicação da
resina.

Processo de aplicação da resina

Processo de aplicação de resina concluído

Depois de concluída a aplicação da resina, a chapa retorna ao forno, para a mesma
bandeja de onde foi retirada.

Processo concluído e pronto para ser reiniciado, com chapa de outra bandeja.

O equipamento retorna à posição original até que a próxima bandeja seja
selecionada e reinicie todo o processo.

