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Astec Industries – Informações gerais

Fundação 1972

Matriz
Chattanooga, TN,

Estados Unidos

NASDAQ ASTE

Empregados ~3,900

Localizações globais 25

Valor de mercado $947M

Categorias de produtos 100+

www.astecindustries.com

65%

35%

Infrastructure Solutions  

Material Solutions

77%

23%

Doméstico (Estados Unidos)

Internacional

ESTATÍSTICAS RECEITAS EM 2019: US$ 1,15 bilhões

Por Segmento Por Geografia

Projetar, fabricar, e fornecer equipamentos inovadores, produtivos, confiáveis, ecologicamente 
corretos e seguros para gerar valor aos clientes e acionistas

http://www.astecindustries.com/
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Segurança - Segurança, qualidade e produtividade como forma de 

garantir o sucesso

Dedicação - Atender às necessidades de nossos clientes

Valores fundamentais

Integridade - Honestidade e integridade nos negócios

Respeito - Respeito por todas as pessoas

Inovação - Preservar o espírito empreendedor e a inovação
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--------------------------------

--------------------------------

Astec Industries – Linhas de negócios



5

Astec Industries – Linhas de negócios

Soluções em Materiais

• Britagem e peneiramento

• Lavagem e classificação

• Movimentação de materiais

• Rompedores hidráulicos

• Plantas e sistemas
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Britagem e Peneiramento

Transformar materiais agregados, de reciclagem e de construção em produtos de

qualidade adequados para venda requer equipamentos com potência e precisão.

Para o processo de redução granulométrica e separação dos materiais, projetamos e

fabricamos os britadores e peneiras mais versáteis e eficientes. Nossa equipe de

especialistas indica o equipamento correto para a aplicação.

Soluções em Materiais

Equipamentos:
• Britador de mandíbulas
• Britador de cone
• Britador de impacto
• Peneiras Horizontais
• Peneiras Inclinadas
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Lavagem e Classificação

A capacidade de lavar, classificar, recuperar e controlar materiais define uma operação.

Projetamos uma linha completa de sistemas de lavagem, classificação e recuperação de

finos que são combinados com automação personalizada para controlar com precisão a

qualidade do produto e misturas.

Nossos especialistas podem projetar e fabricar tudo, de plantas portáteis a sistemas que

atendem às necessidades de qualquer operação.

Soluções em Materiais

Equipamentos:
• Lavadores de material fino e grosso
• Lavadores de palhetas
• Desagregadores de materiais
• Tanques de classificação
• Recuperação de finos
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Movimentação de materiais

Manusear o material com eficiência é a marca registrada de qualquer operação de

classe mundial. É por isso que projetamos e fabricamos equipamentos para ajudar

nossos clientes a alimentar, carregar, descarregar, transferir e armazenar materiais

com automação avançada.

De transportadores padrão a sistemas de carregamento totalmente personalizados e

automatizados, ajudamos nossos clientes a investir em uma solução eficiente e de

longo prazo.

Soluções em Materiais

Equipamentos:
• Transportadores
• Empilhadores (stackers)
• Funis de alimentação
• Misturadores (pugmills)
• Sistemas de carga / descarga
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Rompedores hidráulicos

Oferecemos 12 séries de modelos diferentes de sistemas de rompedores, com mais de 300

combinações de lança para demolir material de grande tamanho para britadores primários.

Todos os sistemas são adaptados à aplicação da mina ou pedreira.

Também oferecemos uma variedade de equipamentos e acessórios móveis de

mineração, com rompedores hidráulicos, acessórios de demolição e compactadores.

Soluções em Materiais

Equipamentos:

• Sistema de rompedores de rochas

• Acessórios para demolição e construção

• Scalers móveis subterrâneos com rompedores

• Veículos utilitários subterrâneos
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Plantas e Sistemas

Oferecemos uma variedade de plantas e sistemas, desde plantas móveis que

podem triturar, peneirar e empilhar os materiais até sistemas portáteis e

estacionários.

Podemos fornecer plantas modulares pré-projetadas, prontas para uso ou

sistemas completos customizados. Todos os nossos equipamentos são

projetados com construção robusta e produtividade excepcional.

Soluções em Materiais

Equipamentos:

• Plantas Móveis

• Plantas portáteis

• Sistemas modulares

• Sistemas estacionários
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Eugene, Oregon | Estados Unidos

Omagh, Tyrone | Irlanda do Norte Sterling, Illinois | Estados Unidos

Thornbury, Ontario | Canadá Yankton, Dakota do Sul | Estados Unidos

Belo Horizonte, Minas Gerais | Brasil

Johannesburg, Gauteng | África do Sul

Unidades de fabricação

Localizadas em diversas regiões do mundo, nossas instalações de

fabricação de ponta e as pessoas que trabalham nas fábricas nos

dão uma de nossas maiores vantagens: alta qualidade.

Nossa equipe de especialistas conta com quase um século de

experiência projetando, construindo e fabricando os equipamentos

mais inovadores do mundo.

Soluções em Materiais
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Astec Industries – Linhas de negócios
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Astec Industries – Linhas de negócios

Soluções Integradas de Processos

• Usinas / plantas de asfalto

• Plantas de concreto

• Queimadores e aquecedores

• Silos e tanques de armazenamento
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Infraestrutura – Soluções em processos

Usinas de Asfalto

Astec é especialista em usinas de asfalto com produção contínua e

descontínua (gravimétricas) com as mais diversas configurações. Produção

de 80 a 600 ton/h. Tecnologia exclusiva “Double Barrel” (tambor duplo), que

permite altos níveis de material reciclado (RAP) na mistura asfáltica.

Somos especialistas também em processos de secagem de areia e

agregados, além de equipamentos de remediação de solos.

Equipamentos:
• Usinas contínuas
• Usinas descontínuas 

(gravimétricas)
• Centrais de secagem
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Infraestrutura – Soluções em processos

Centrais / Plantas de Concreto

Fabricamos plantas de concreto estacionárias e portáteis de alta qualidade,

misturadores e equipamentos para pavimentação de concreto.

A Astec é especializada no fornecimento de equipamentos portáteis de concreto

de alta produção e fácil deslocamento de uma obra para outra.

Equipamentos:
• Centrais / plantas fixas de concreto
• Plantas móveis de concreto
• Misturadores
• Equipamentos de aplicação
• Controles de automação
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Infraestrutura – Soluções em processos

Queimadores e Aquecedores

Fabricamos produtos inovadores e com visão de futuro para gás, óleo, combinação gás / óleo,

queimadores com baixo teor de NOx e sistemas de controle de combustão.

Esses produtos foram projetados para aplicações comerciais, industriais e de processo.

Equipamentos:
• Queimadores comerciais
• Queimadores industriais
• Queimadores com baixo NOx
• Sistemas de medição de combustível
• Sistemas de transporte de combustível
• Aquecedores de Fluídos Térmicos

• Aquecedores de processo
• Aquecedores por convecção
• Vaporizadores
• Aquecedores de água quente
• Aquecedores elétricos
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Infraestrutura – Soluções em processos

Silos e Tanques de Armazenamento

Fabricamos, vendemos e prestamos serviços a uma ampla linha de produtos

para aplicações industriais e de construção, principalmente para produtores de

asfalto a quente, terminais de armazenamento de asfalto a granel e centrais de

emulsão.

Equipamentos:
• Tanques de armazenamento 

de asfalto
• Tanques de armazenamento 

de combustível
• Moinhos de emulsão asfáltica
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Infraestrutura – Soluções em processos

Unidades de fabricação

Belo Horizonte, Minas Gerais | Brasil Wilson Road, Chattanooga, TN | Estados Unidos

Burlington, Wisconsin | Estados Unidos Parsons, Kansas | Estados Unidos Praire du Chien, Wisconsin| Estados Unidos

Jerome Av - Chattanooga, Tennessee | Estados Unidos
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Astec Industries – Linhas de negócios

Soluções em Máquinas de Construção

• Construção de Rodovias

• Pavimentação

• Florestal

• Reciclagem
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Infraestrutura – Soluções em máquinas de construção 

Construção e manutenção de rodovias

Fabricamos, vendemos e prestamos serviços a uma ampla linha de produtos

para aplicações em construção, manutenção e recuperação estrutural de

pavimentos asfálticos, além de estabilização de solos.

Equipamentos:
• Veículos de transferência de material
• Fresadoras de pavimentos
• Recicladoras à frio
• Estabilizadoras de solo
• Varredoras
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Infraestrutura – Soluções em máquinas de construção 

Pavimentadoras de Asfalto

Fabricamos, vendemos e prestamos serviços a uma ampla linha de produtos

para pavimentação asfáltica, incluindo pavimentadoras de classe rodoviária,

pavimentadoras urbanas e mesas compactadoras.

Equipamentos:
• Pavimentadoras de asfalto 

de diversos tamanhos
• Mesas compactadoras
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Infraestrutura – Soluções em máquinas de construção 

Linha Florestal

Somos especializados no desenvolvimento de equipamentos de

processamento e entrega que transforma materiais de grau inferior em

produtos de alto valor.

Equipamentos:
• Picador a tambor
• Trituradores horizontais
• Picador a disco
• Descascador de madeira
• Soprador
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Soluções em Infraestrutura

Unidades de fabricação

Road Site - Chattanooga, Tennessee | Estados Unidos Tacoma, Washington| Estados Unidos

Eugene, Oregon| Estados Unidos
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Eng. Juliano Gewehr

Gerente de Linha de Produto

Infraestrutura

juliano.gewehr@astecdobrasil.com

(51) 99174-3331

MUITO OBRIGADO!

mailto:juliano.gewehr@astecdobrasil.com

