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Os eficientes sistemas de britagem e transporte na mina 
estão disponíveis para a sua aplicação específica e contam 
com a tecnologia do sistema HAC® (High Angle Conveyor, 
ou transportador de alta inclinação), que reduz ou elimina a 
necessidade de transporte de material por caminhão para fora 
da mina. O sistema HAC pode transportar materiais em ângulos 
muito íngremes, altas elevações e capacidades de até 8.000 
MTPH ou mais com uma economia de até 50% nos custos de 
movimentação de material.  

Quando comparado com o transporte por caminhões em 
operações de minas a céu aberto, as maiores vantagens do 
sistema HAC são:

• Menor custo com transporte por caminhões devido à redução 
da quantidade de caminhões e rotas mais curtas

• Menor suscetibilidade às variações de preços de combustível 
e pneus

• Menor quantidade de mão de obra para operação e 
manutenção

• Menor suscetibilidade às variações das condições climáticas
• Custos menores de operação e manutenção.
• Menor consumo de energia
 

Os sistemas HAC operam com material de tamanho controlado 
vindo dos britadores ou trituradores da Joy principais. 

Quando comparadas a outras soluções de britagem, os 
britadores Joy oferecem:

• Menor custo com equipamentos
• Menor custo de instalação e realocação em função do projeto 

mais simples montado sobre Skids, com “chute” integrado que 
reduz ou até mesmo elimina a necessidade de obra civil

• Menor consumo de energia
• Capacidade de movimentação de minério ROM diretamente 

nas minas.
• Diponibilidade de opções de mobilidade

Sistema de correias transportadoras de alta 
inclinação de alta capacidade comprovada 

Sistema HAC 
Produtividade em alta inclinação e grande volume
Comprovada em uma grande variedade de aplicações

Além disso, a vantagem dos 
cavaletes e rolos padrão do 
sistema transportador

O uso de cavaletes e rolos padrão   

no sistema HAC facilita e agiliza a 

substituição desses componentes.  Os 

sistemas HAC em uso ao redor do mundo 

têm demonstrado grande disponibilidade 

e baixo custo de manutenção.

O sistema HAC é adaptável à utilização 

de seções  modulares com unidades 

independentes ou a sistemas integrais. Em 

ambos os casos, a correia transportadora 

pode ser encurtada ou alongada e o 

ângulo de transporte pode ser alterado 

de acordo com as exigências do local.  Os 

sistemas HAC podem ser montados sobre 

trilhos, rodas ou esteiras.

Esteiras padronizadas e de superfície lisa 

permitem a limpeza contínua utilizando 

raspadores ou limpadores de esteira.  Isso 

é particularmente importante no manuseio 

de materiais úmidos e viscosos. 

O sistema HAC é uma opção comprovada 

para uma série de usos com ângulos 

elevados. Entre em contato com um 

representante local da Joy Global 

para obter assistência para a sua 

aplicação específica.

Durante a operação, o material transportado é vedado entre as 
correias de transporte e de cobertura.  Isso diminui o potencial de 
derramamento ao longo da esteira.

Versátil, adaptável e 
econômico

Alimentadores, britadores e classificadores são utilizados para processar 
o material na mina. Os sistemas HAC elevam o material da mina para 
correias de longa distância até as unidades de processamento.

Desde o início da década de 1980, o 

sistema HAC (High Angle Conveyor – 

Correia transportadora de alta inclinação) 

tem sido comprovado como um método 

versátil e econômico para elevar ou 

abaixar materiais continuamente, 

de um nível para outro, em ângulos 

extremamente íngremes.

Ao longo dos anos, o sistema HAC 

tem sido usado com sucesso em uma 

variedade de aplicações comerciais, 

transportando uma vasta gama de 

minérios e materiais, como carvão, 

minérios de ferro, ouro e cobre, rocha, 

lascas de madeira, resíduos de escavação 

de túneis, cascalho, argila, grãos, refugo e 

outros materiais.

O sistema HAC usa o conceito de 

transportadores em sanduíche e 

transformou-o em uma ferramenta 

de manuseio de materiais altamente 

confiável como resultado de avanços 

e melhorias de engenharia.  Um dos 

segredos das altas capacidades de 

desempenho da tecnologia HAC é o 

uso de componentes de pressão. O 

mecanismo de pressão prende o material 

no centro da correia, ao mesmo tempo 

em que une e veda as extremidades da 

correia de forma delicada, mas eficaz.  O 

sistema HAC pressiona continuamente 

o material transportado, eliminando 

qualquer movimento relativo entre o 

material e a esteira.  Não há atrito com 

os materiais, pois ele se ajusta de acordo 

com o formato da superfície, sem aplicar 

elevadas forças locais.  Uma pressão 

leve e suave garante a preservação da 

qualidade do produto e uma longa vida útil 

do equipamento.
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