
:: Qualidade 
Certificada
A Graneísa desenvolve e

produz suas soluções sob um
rigoroso padrão de qualidade
e em total conformidade com
a Norma ISO 9001:2000.

Soluções para movimentação de granéis

A Graneísa Equipamentos é especializada em soluções com-
pletas para movimentação e processamento de materiais.

Atendimento personalizado e soluções customizadas, desen-
volvidas com tecnologias de última geração, muitas das quais
exclusivas, são os principais diferenciais que a Graneísa agre-
ga a todos os produtos que disponibiliza aos seus clientes.
Diferenciais que, somados a uma capacitação técnica reconheci-
da e comprovada, garantem uma posição ímpar no mercado.

A Empresa

:: Mercados de Atuação
A Graneísa participa de importantes empreendimentos

nas áreas de:
Mineração
Siderurgia e metalurgia
Celulose e papel
Instalações portuárias
Cimento
Agroindústria e fertilizantes
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:: Assistência Técnica e Visitas Programadas
A Graneísa presta assistência técnica em todo o

território nacional, com equipes de técnicos alta-
mente treinados e qualificados.

Os serviços prestados englobam:
Manutenções corretivas e preventivas
Reposição de peças
Suporte técnico
Instalação
Manutenção e start-up de equipamentos
Para assegurar a substituição das peças no prazo estipulado pelo fabri-

cante e garantir um funcionamento perfeito e seguro  dos equipamentos,
as equipes de assistência técnica da Graneísa programam visitas para
indicar a substituição de peças no prazo correto e, quando necessário,
para aplicar treinamentos. 

Sistemas de Manuseio
de Granéis Sólidos
Transportadores de Correia
Convencional e Tubular
Elevadores de Canecas
Transportadores de Rosca,
de Corrente e Oscilatório
Casas de Transferência
Moegas, Hoppers, Silos
e Estruturas Metálicas
Roscas Extratoras
Alimentadores de Rosca,
de Correia e de Placas
Grelhas e Peneiras Vibratórias
Alimentadores Vibratórios

Transportadores de Arraste
Lançadores Centrífugos
(Jets Linger)
Mesas de Rolos
Cavaletes e Tambores para
Transportadores de Correia
Roletes, Rolos e Cavaletes
de Carga
Roletes de Transição
Rolos de Carga, de Impacto, 
Guia, de Retorno com Anéis
de Borracha
Componentes para Sistemas
de Transportadores de Correia

:: Produtos
Composta por uma equipe de profissionais altamente qualificados, a

Graneísa destaca-se no setor de bens de capital sob encomenda por aliar
tradição, inovação e uma linha de equipamentos e serviços de excelente
relação custo-benefício, entre eles:


