
Centrais Dosadoras para Concreto

DP 60 / DP 100



Qualidade e Tecnologia para Fabricação de Concreto

CENTRAIS DOSADORAS PARA CONCRETO SCHWING-Stetter

Capacidades de 60 m³/h e 100 m³/h em ciclos únicos de dosagem de 8,0 m³

A SCHWING-Stetter empresa reconhecida mundialmente pela fabricação e fornecimento de Centrais 

Misturadoras para Concreto de alta tecnologia e performance, utilizou todo o seu conhecimento e experiência 

para projetar e desenvolver as Centrais Dosadoras para Concreto modelo DP. Equipamento simples mas de alta 

precisão na dosagem do concreto, fácil mobilização e montagem.

O projeto modular da Centrais Dosadoras modelo DP permite a montagem do equipamento de acordo com as 

necessidades do cliente. O equipamento é fornecido (versão standard) com comando manual de operação 

SCHWING-Stetter modelo DCM System e um silo para armazenamento e dosagem de cimento por gravidade 

diretamente na balança com capacidade para 70 ton.

Devido sua estrutura totalmente aparafusada, proporciona baixo custo de mobilização, simplificada construção 

da fundação e rápida montagem do equipamento, colocando o equipamento em operação no máximo uma 

semana após o inicio da montagem. Equipamento simples, de alta qualidade na dosagem e confiabilidade para 

a dosagem do concreto.

Centrais Dosadoras para Concreto modelo DP - Ideias para pequenas, médias ou grandes empresas de 

concreto ou canteiros de obra.

Central DP 
Montagem com silo padrão

Principais Características Técnicas
Centrais Dosadoras para Concreto - Versão Standard

Capacidade de produção (fluxo contínuo de Auto Betoneiras)

Capacidade de produção por ciclo

Silos para agregados

Balança para agregados

Transportador inclinado para agregados

Silos para cimento

Balança para cimento

Balança de água

Controle de comando e operação 

Sistema para dosagem de aditivos (opcional)

Peso aproximado do equipamento

m³/h

m³

m³

kg

pol

ton

kg

kg

DC System

kg

kg

DP 60

60

8,0

4 x 10 = 40

15.000

24

1 x 70 = 70

4.000

2.000

Manual (DCM)

2 x 15 = 30

18.000

100

8,0

5 x 20 = 100

15.000

30

2 x 100 = 200

4.000

2.000

Manual (DCM)

2 x 15 + 1 x 8 = 38

30.000

DP 100

INTERFACE - Através das telas do DC System, a fabricação 
do concreto é totalmente monitorada. Estas telas são 
projetadas e desenvolvidas para facilitar o entendimento do 
processo produtivo, permitindo ao operador um controle 
completo de todo sistema.

Sistema de Comando Operacional SCHWING-Stetter
Versão Manual DCM – System (standard) 
Versão Automatizada / Informatizada DCA – System

O sistema supervisório SCHWING-Stetter DC System (manual 
ou automático) foi projetado e desenvolvido pela equipe de 
engenharia mecatrônica SCHWING-Stetter Brasil. Com base 
inicial em nosso sistema de automação das Centrais 
Misturadoras MC-150, o DC System permite que sejam 
monitoradas e rastreadas todas as informações do processo 
produtivo do concreto em suas diversas fases de pesagem ou 
dosagem. Todas as informações do processo são coletadas 
através do sistema de dados e em seguidas analisados, 
armazenados e posteriormente, aos usuários ou 
administradores através de uma interface amigável e 
adaptável ao sistema de controle do cliente.

Acessórios e Equipamentos Opcionais para as Centrais Dosadoras para Concreto Modelo DP 

Ÿ Sistema para abastecimento radial de agregado diretamente no silo, através de transportador de correia 
inclinado e silo de transferência

Ÿ Sistema para abastecimento com transportador reversível do agregado diretamente no silo, através de 
transportador de correia inclinado e silo de transferência

Ÿ Compressor de ar para operação do equipamento
Ÿ Cabine de operação montada na estrutura da central
Ÿ Silos para armazenagem de agregados de 80 m³
Ÿ Silo para cimento com capacidade para 100 ton e dosagem por gravidade
Ÿ Silo solitário para cimento com capacidade para 100 ton e dosagem por helicoidal
Ÿ Sistema de controle e comando automático – DCA System
Ÿ Sistema para dosagem de aditivo com capacidade de 2 x 15 kg = 30 kg
Ÿ Sistema para dosagem de aditivo com capacidade de 2 x 15 kg + 1 x 8 kg  = 38 kg.
Ÿ Medidor de umidade para areia
Ÿ Fechamento do ponto de carga e silos para agregados.
Ÿ Sistema de Dry-Batch para dosagem do cimento na Auto Betoneira
Ÿ Cabine ou container de operação medidas de 3,00 x 6,00 m totalmente isolada e com ar condicionado 
Ÿ Comissionamento e supervisão para montagem
Ÿ Pintura especial do equipamento

Central DP 
Montagem com silo adicional

Principais Dimensões
da Central Dosadora para Concreto
SCHWING-Stetter modelo DP
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