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Enquanto o país se esforça para melhorar a situação econômica do 
marasmo, o desenvolvimento de infra-estrutura é um requisito es-
sencial.

-
pulsionar projetos de desenvolvimento de infra-estrutura, como estradas 
e linhas ferroviárias, que a economia precisa  muito de estar em boa 
saúde.

Com os bolsos do governo ainda persistindo no vermelho, as perspec-
tivas da indústria de gás natural liquefeito (GNL) do país, sendo o pilar 
econômico, são um desenvolvimento bem-vindo.

Uma vez que as taxas e impostos do GNL começam a reabastecer os 
cofres do governo, os analistas antecipam uma resurgência no setor de 
construção.

Notícias que o grupo internacional “Think-Tank” da BMI Researchers 
reveram para trás sua previsão para o início do projeto de gás natural 

projeções e a expectativa de sustentabilidade e crescimento econômico.

desenvolvimento antecipado de infra-estrutura sendo interrompido, os 

Dotado de muitos minerais, a economia do país permanecerá enjaulada, 

que todas as partes interessadas - governo e privados preguem da mes-
ma escrita.

Pontos positivos lá estão para ser apreciados - os pesquisadores do BMI 

forem realizadas.

Enquanto isso, talvez o governo considere o projeto de PPP para im-
pulsionar o necessário desenvolvimento de infraestrutura e estimular as 
fortunas da nação ainda mais.

Todos os ponteiros indicam que a indústria de mineração está desejando 
-

mar o crescimento de outras indústrias de apoio em todo o país.

Isso exige pensar fora da caixa (inteligentemente) e muito mais. Juntos, a 
prosperidade do país pode ser concretizada pela indústria de mineração.

Boa leitura!

Vamos todos torná-
lo possível, o GNL é 

o nosso futuro

Todos os ponteiros indicam que a indústria de mineração está desejando que as 
-

to de outras indústrias de apoio em todo o país.

Andrew Maramwidze
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Acordo de linha-férrea de 
US$1.4 bilhão selado

A Thai Moçambique Logística (TML) concedeu à Mota-Engil de Portugal 
e à China National Complete Engineering Corporation (CNCEC), um 

perto da fronteira do Malawi com o porto de Macuse.

vai até o porto da Beira.

No entanto, as previsões indicam que nem o caminho-de-ferro nem 
o porto devem ser capazes de lidar com o aumento do carvão e dos 
minerais que será criado por uma expansão da atividade de mineração 
na área de Moatize.

conectar a mais depósitos de carvão.

Mota-Engil, no início deste ano, selou outro acordo ferroviário na África 

Tanzânia, conjuntamente com a Yapi Merkezi, da Turquia.

No ano passado, a empresa completou outra linha ferroviária da área de 
mineração de carvão de Moatize, o projeto do Corredor de Nacala de 

O TML é um empreendimento conjunto entre o contratante privado 
baseado em Bangkok, Italian-Thai Development e as agências do 
governo de Moçambique, responsáveis por supervisionar os trabalhos 
de linhas ferroviárias do país.

nova taxa bancária
A recente taxa interbancária do mercado monetário de Moçambique 
sinaliza os esforços do país para consertar o relacionamento com o FMI, 
segundo a BMI Research.

A consultoria dissipou temores de que a nova tarifa terá  impacto sobre 

A introdução de uma nova taxa pelo banco central de Moçambique não 

principalmente pela perspectiva mais estável de preços de alimentos e 

esforços do país para cumprir com as diretrizes do Fundo Monetário 
Internacional na esperança que isto acelerará uma nova relação com o 
Fundo.

Rogério Zandamela, o governador do banco central, disse que a nova 

formação de taxas de juros na economia e torná-lo mais transparente e 
alinhado com as melhores práticas internacionais.

‘Acreditamos que a introdução da nova taxa acelerará a transmissão 
da política monetária do banco central aos bancos comerciais’, disse 
Zandamela.

vai continuar a ser difícil, porque a cesta de compras do consumidor 
permanece altamente determinada por fatores externos, que estão além 
do controle do banco central.

Cabo Delgado abriga a primeira 

de Cabo Delgado.

Mina Ancuabe desenvolvida pela GK Ancuabe Graphite Mine, uma 
subsidiária da AMG Graphit Kropfmuehl, uma empresa alemã começou 

Geert Klok, representante da GK Ancuabe Graphite Mine, disse que a 

A fábrica de processamento da mina tem uma capacidade na sua placa 

pessoas.

Delgado, no distrito de Balama.

A província de Cabo Delgado abriga produção agropecuária e também 

preciosas, granadas e rubis.

Kenmare levanta-se para o 
primeiro semestre do ano

A Kenmare Resources entregou uma forte produção da sua mina de 
minerais de titânio de Moma, em Moçambique, no primeiro semestre 
deste ano, com todas as métricas de produção maiores do que no 

“Um bom progresso está sendo feito para aumentar a produção do zircão 
primário e a qualidade média desses produtos. Essas melhoras dirigem 

preços médios recebidos substancialmente mais altos em comparação 

A Kenmare, que está listada na Aim da LSE (Bolsa de Londres) e na Bolsa 

Omnia e  Moz Gold ganham contrato 
de exploração alluvial em Manica

ExploratorLimitada,  subsidiária da companhia de metais e minerais 

acordo de contratação de mineração para a metade ocidental de sua 
concessão mineira Manica.

De acordo com a empresa, a exploração do contrato aluvial foi concedida 
à Omnia Mining e Moz GoldGroup.

O acordo provê pagamentos mensais contra o desempenho mensal da 
exploração de minas.

depleção de aluviais - o que ocorrer primeiro - com uma opção para 
se estender por mais cinco anos se os aluviais ainda não estiverem 
esgotados.
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Resources.

“Estamos negociando atualmente a metade oriental da concessão com 

Bird disse que o acordo começaria no início da próxima semana, e o 
conselho ‘espera totalmente’ receber algum rendimento durante o 
período de acúmulo para Setembro.

“Entretanto, avaliamos ainda a concessão de Manica e vemos muito 
potencial para agregar valor ao nosso “hard rock” (rocha dura) bem 
como eventuais novas mineração aluviais.

céu aberto e manteremos o mercado informado com o nosso progresso’.

Singapura leiloa os rubis 
de Montepuez

um leilão de rubis em Singapura.

concessão de mineração em Cabo Delgado.

acondicionados para venda.

A venda foi o oitavo leilão de rubis Moçambicanos da empresa desde 

disputada pelo grupo chinês Fosun International através do Fosun Gold 
e Pallinghurst Resources, que apresentaram ofertas para adquirir a 
empresa.

Vale despacha primeira carga 
de carvão para a Austrália

A empresa brasileira de mineração reparou uma embarcação para 

de Nacala em Moçambique para Port Kembla, na Austrália.

O embarque é a primeira remessa direta de Nacala de carvão metalúrgico 
para a Austrália, o maior exportador marítimo de carvão metalúrgico no 
mundo.

A Austrália importa em massa o HCC prémio valorizado pelo seu alto 
teor de CSR.

No início deste ano, a Vale informou que as minas de Moatize tinham 

O relatório indica que a produção de carvão metalúrgico foi alta em 

met do porto de Nacala para a costa oeste da Índia.
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 Atrazos do veredicto sobre as 

estruturas
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O ‘Think-tank internacional’, BMI Researchers empurraram para 
trás as suas previsões para o começo do projeto de gás 

Os pesquisadores atribuíram o desenvolvimento por novos atrasos na 

“Já em linha, o aumento dos volumes de exportação de gás irá 
fornecer o governo com receitas muito necessárias para alimentar 
o desenvolvimento de infra-estruturas. Esperamos agora o pico de 

Por outro lado, os pesquisadores estão otimistas de que alguns dos 
atuais desenvolvimentos das infra-estruturas são para impulsionar as 
exportações de commodities.

A BMI disse que a adjudicação do concurso de projetos da Macuse 
a duas principais empresas internacionais é um sinal positivo para a 
progressão da infra-estrutura portuária e ferroviária proposta.

“A conexão forneceria uma via mais curta das regiões carboníferas 
em Moatize para terminais de exportação do que aqueles atualmente 
fornecidos pelos portos de Beira e Nacala, e há uma necessidade da 
capacidade aumentada de infraestrutura de exportação para apoiar o 
crescimento de produção de carvão.”

Em Moçambique, as infraestruturas subdesenvolvidas continuam a ser 
um obstáculo importante para o investimento no setor da mineração.

por ano (tpa) de carvão e a construção está programada para começar 

inicialmente), que deverá demorar três anos por completar.

apresenta um risco de aspecto negativo à nossa previsão.”

Entretanto, entende-se que a empresa baseada na Tailândia, a Italian-

suportará o fardo, embora haja informações limitadas sobre a sua 

A parcela remanescente é dividida em partes iguais entre o porto 
estatal e empresa ferroviária CFM, e o corpo privado do Corredor de 
Desenvolvimento Integrado do Zambezi.

gás incitarão a mudança de previsão nas atividades econômicas.

‘Continuamos a manter a ideia de que o aumento das exportações de 

impulso ao setor geral da construção, já que a receita substancial das 
exportações alivia as restrições orçamentárias e permite mais dispêndios 
com desenvolvimento de infra-estrutura. ‘

De um modo geral, o projeto é positivo para o setor de construção, já 

www.mozambiqueminingjournal.com 9
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A empresa listada por objectivos Savannah Resources, gerou 

Portugueses de lítio, para avançar o projeto de empreendimento 
conjunto Mutamba baseado em Moçambique, com a 

mineradora principal Rio Tinto, e continuar trabalhando em projetos de 
cobre e ouro com base em Omã , bem como para capital de giro para 

‘Estamos entusiasmados de que um programa de perfuração na nossa 
licença de mineração da Mina do Barroso, em Portugal  começará nas 
poucas próximas semanas e tenho a expectativa de  prover acionistas 
com novas atualizações, como apropriado,” disse o presidente Matthew 
King na Segunda-feira.

Após o recebimento do valor da subscrição bruta, a empresa terá um 

Enquanto isso, Savannah observou que, no âmbito da colocação de 
ações, o maior investidor, a companhia privada de investimentos Al 

em ações de subscrição que, quando combinadas com a participação da 

da Savannah.

Também após a recente subscrição , o CEO David Archer subscreveu £ 

Essas opções de ações estão sendo emitidas para o funcionário em 

parte da política da empresa de retenção de pessoas talentosas.

As opções têm um preço de exercício de 6.75p em um limite de período 

6 de Julho.

Savannah Resources gera £ 1,3 
milhões em colocação de ações
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A contrato de contratação de mineração com a Sino Minerals 
Investment Company para a exploração de depósitos de ouro 
aluvial na concessão mineira de Manica, em Moçambique.

de ouro aluvial na Manica seria desenvolvido conjuntamente mediante a 
nomeação de mineiros terceirizados.

O Explorator no mês passado assinou um acordo de contratante de 
mineração com a Omnia Mining e a Moz Gold, que obteve o direito 
exclusivo de mineração de depósitos aluviais não consolidados na 
metade ocidental da área permitida da concessão de mineração para os 
próximos dez anos.

Sob os termos do acordo assinado entre o Explorator e Sino, Explorator 

esgotamento de aluviais e pode ser prolongado por mais cinco anos se 
os aluviais ainda não estiverem esgotados.

O acordo também inclui metas de desempenho, com Sino obrigados a 

‘A conclusão deste contrato da seção oriental da concessão Manica 
é um marco importante. A receita combinada, uma vez realizada, é 

a companhia pode desenvolver-se tanto em Manica como globalmente.

rocha dura e no recebimento de renda dos aluviais começará o potencial 
de exploração de mais rocha dura que sabemos existe na área. Vamos 
manter os acionistas plenamente informados sobre os desenvolvimentos 

Colin Bird, recentemente.

 Subsidiária de Xtract assina o segundo acordo 
de contratante do projeto de Manica
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O projeto da companhia Syrah Resources que está listada 
na Bolsa de Valores Australiana permanece no horário da 

projeto permanece inalterado. A realização do progresso de 

As atividades de comissionamento da planta de processamento 
começaram em Maio e continuam conforme planeado. Isso inclui a 
ativação da subestação do triturador primário e a conclusão dos testes 
de função para algum equipamento de manuseio de material.

A maioria das infra-estruturas de suporte para o site da planta Syrah 
Resources está completa, além do encanamento de água que está bem 
avançado. O corredor do gasoduto principal foi desbravado e trincheado 

A prontidão operacional para o arranque da produção também está 
progredindo bem:

A maioria do pessoal operacional-chave, gerência e 
supervisão foi recrutada
O desenvolvimento inicial de minas está completo com 
estocagem de minério mineralizado na reserva ROM, 

pronto para produção.
O laboratório foi totalmente equipado, com equipamentos 
de última geração e  está totalmente funcional com o 
pessoal técnico do Bureau Veritas já mobilizado para o site.
O laboratório está sendo usado antes da produção para 
capacitar o pessoal no processamento e no trabalho de 
caracterização do minério

A Syrah Resources também tem o prazer de informar que o Ministro 
dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Sua Excelência, Leticia 
Klemens realizou uma visita muito detalhada à operação de Balama em 

A visita centrou-se na saúde e segurança, na conformidade ambiental, 
na mina, na fábrica de processamento e na infra-estrutura, a formação e 
desenvolvimento de sistemas no local, e a alta proporção de empregados 
nacionais Moçambicanos, em particular os das comunidades locais.

O forte compromisso que a Syrah Resources já mostrou para 
a responsabilidade social antes da produção foi observado e, 
posteriormente, o ministro solicitou que a Syrah Resources  compartilhe 
os padrões e processos estabelecidos com outros projetos de recursos 
na província de Cabo Delgado e a nível nacional.

de Balama em 
Moçambique 90% completa: Syrah Resources
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For more information contact Gerhard Hurst  

Cell +27 84 705 7039   Tel +258 84 546 8353    

info.moz@afrimat.co.za   www.afrimat.co.za

The strength of Afrimat has now extended its reach to 

support Mozambique’s growing economy, establishing 

quarries in Pemba and Cuamba, with another quarry 

planned for Palma. Supporting the rapidly developing 

Mozambique region with high quality aggregate products 

for civil and mining projects, as well as drilling and 

blasting services. Serving projects of any scale from major 

infrastructure projects such as the Tete-Nacala Railway 

project and Palma LNG project, to smaller private sector 

contracts. 

Afrimat is a JSE-listed company and a 45-year leader 

in open-pit mining, specialising in aggregates, industrial 

minerals and concrete products, coupled with contracted 

services. Now, we are laying the foundations for new 

success by bringing world-class African products to more 

countries in Africa.

A range of products built on the 
foundation of quality and durability

Mozambique

Building strength 
beyond borders into

 Mozambique

Palma

Cuamba

Pemba

®
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A empresa de mineração multidisciplinar a céu-aberto Afrimat 
pretende continuar a desenvolver a sua estratégia de 

de novas oportunidades em África por permanecer “ágil e 
empresarial”.

‘A Afrimat sempre foi estrategicamente focada a expandir sua oferta para 
não estar sujeita apenas aos ciclos de construção na África do Sul, que 

novas ou inexploradas e acordos empacotados’, comentou recentemente 
o MD (Diretor-Gerente) da Afrimat Gerhard Odendaal.

Ele ainda observa que a empresa sul-africana está ‘constantemente 
pesquisando’ para mais oportunidades que são adequadas às suas 
competências essenciais de minerais industriais e materiais de construção.

Em linha com sua estratégia, a empresa Sul-Africana, que também possui 
operações em Moçambique, começou a produzir minério de transporte 
direto em sua operação de minério de ferro Diro, no Cabo do Norte e 
ao comissionamento da planta de separação de mídia densa do projeto. 
Afrimat visa alcançar uma taxa de produção de um milhão de toneladas 

‘A estratégia de longo prazo é aumentar esta taxa de produção para o 
norte de dois milhões de toneladas por ano, mas ainda não estamos 
prontos para comprometer-se com um cronograma para esse aumento’, 
observa Odendaal.

Ele explica que Afrimat embarcou em seu crescimento através de uma 

anteriores da minas de dolomite Glen Douglas e dos grupos de recursos 
Infrasors, bem como a empresa de produtos químicos versátil Cape Lime 
e, mais recentemente, a mina de minério de ferro Diro no ano passado.

Posteriormente, a empresa desenvolveu-se de atuar exclusivamente nos 
setores de agregados e minerais industriais para ser um futuro jogador 
dentro da indústria de minério de ferro.

O plano de negócios de minério de ferro envolve a recolha de 
informações geológicas e exploratórias detalhadas, planeamento de 
minas, remodelação de instalações e equipamentos disponíveis, além de 
atualizar equipamentos de processo para garantir uma capacidade de 

explica Odendaal.

‘Estamos ligeiramente antes do cronograma com esta estratégia’, 
acrescenta, observando que a remodelação da operação Diro faz parte 

agregados tradicionais de Afrimat e negócio de produtos de concreto 

como principal fonte de renda da empresa , mesmo antes da aquisição 

Enquanto isso, ele observa que a Afrimat não precisa exportar toda a 
produção e está avaliando os méritos de vender uma parcela de sua 
produção no mercado interno.

‘O minério de ferro, nas quantidades que pretendemos produzir, pode 
ser facilmente vendido, no mercado de exportação ou no mercado 
interno, dependendo do melhor valor da época. O ferro-minério também 
adiciona uma linha de produtos totalmente nova, com enorme potencial 
de expansão, além de ganhar receita em moeda forte e e proteger uma 
renda puramente em randes ‘, entusiasma Odendaal. 

Contudo, ele conclui que as condições comerciais são difíceis para 
fabricantes de aço na África do Sul.

‘Prevemos que o mercado permaneça difícil para os fabricantes de 
aço no futuro próximo. Eles continuam a usar grandes quantidades de 
matérias-primas; [No entanto], prevemos que essa demanda diminuirá ‘.

Afrimat olha para a África 
para seu crescimento



A de euros em instalações de fabricação de peças de desgaste 
(desgastáveis) de trituradores em África, para atender a 
crescente demanda do setor de mineração.

A empresa está aumentando sua capacidade de produção para grandes 
peças de desgaste de trituradores utilizados em processamento de 
minerais através do investimento em um segundo forno de fundição, na 
fundição de Isithebe, África do Sul.

‘A demanda por peças de desgaste de grandes trituradores está 
crescendo na indústria de mineração. Com esse investimento, garantimos 
que podemos atender às necessidades de nossos clientes.’

‘Através da renovação da fundição, melhoraremos nossas capacidades 
para fornecer peças de desgaste pesado de alta qualidade ‘, disse Joni 
Meronen, diretor da Mining Crusher Wears na Metso.

A fundição renovada poderá fabricar peças de desgaste para o triturador 

de desgaste giratório primário de terceiros, com o uso total das últimas 
tecnologias de fabricação.

De acordo com a Metso, as primeiras entregas de produtos do novo 

renovação, a produção de peças fundidas continuará como de costume 

nas instalações existentes.

‘Nós somos o principal parceiro de serviços para o setor de mineração 
e o único fornecedor capaz de fornecer um portfólio completo de 
trituração, desde peças de reposição e desgaste até equipamentos e 
serviços.’

Este investimento faz parte da nossa agenda de desenvolvimento para 
executar o nosso compromisso de garantir disponibilidade e tempos 
de produção reduzidos para nossos clientes ‘, disse Jose Perez, vice-
presidente sênior da linha de negócios da Crushing and Screening Wears 
(trituração e triagem) da Metso.

Operações de fundição sustentável
A planta de Isithebe faz parte da rede de fundição global da Metso, 

República Checa; Quzhou, China; e Sorocaba, Brasil.

A fundição renovada será construída de acordo com os rígidos 
princípios de sustentabilidade e qualidade da Metso, bem como padrões 
internacionais.

‘A sustentabilidade é de extrema importância para a Metso. Estamos 
desenvolvendo nossas operações de forma segura e sustentável, em 
diálogo de perto com as comunidades locais ‘, disse Thando Makhoba, 
diretor da Fundação Isithebe.

A Metso atua no setor de mineração - agregados, reciclagem, petróleo, 
gás, celulose, papel e indústrias de processo.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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À medida que as últimas tendências, como a Internet of Things (Internet 
de Coisas) (IoT) estimulam a inovação contínua, grandes dados e analítica 
têm chance de desempenhar um papel cada vez mais importante no 
futuro do setor de mineração.

Jeanne Els, Diretora Regional, Digital Mining Australasia (Mineração 

setor de mineração são realmente utilizados para predição e otimização.

Els, no entanto, lamentou que nem todos os dados corretos estão sendo 
coletados, nem estão sendo armazenados corretamente, acrescentando 
que é invariavelmente difícil de extrair e usar para realizar análises.

Ela disse que os dados também não estão disponíveis em tempo real, 

“O importante é que há oportunidades tremendas de usar dados na 
indústria de mineração, e a maior parte dele é  fruta pronta a colher,” 
disse Els.

Ela disse que uma mudança de paradigma está sendo conduzida na 
indústria de mineração pela Quarta Revolução Industrial e o advento 
do IoT, que promove conectividade, modularidade e reutilização de 
sensores, dados, redes e plataformas.

Els disse avanços na tecnologia oferecem a indústria de mineração 

processos e sistemas que podem ser utilizados para a previsão de 
resultados e de otimização.

“Uma vez que isto é feito no tempo real, você então tem a capacidade 
de fechar o laço e introduzir a automação”.

‘O objetivo é transformar a mineração de uma indústria intensiva em 
pessoas para uma indústria baseada em algoritmos, para chegar-se a 

real para tomar decisões em tempo real - isso é realmente poderoso’, 
disse Els.

Ela diz que os primeiros benefícios principais são a variabilidade reduzida 

interrupções imprevistas.

‘Portanto, temos melhores resultados de saúde e segurança, e a 

desbloqueando novas formas de fazer negócios ‘.

não era a tecnologia, mas o estar aberto a colaborações de ecossistemas 
e plataformas abertas para conduzir tal inovação.

‘O que é necessário para aplicar a digitalização no setor de mineração, 
e realmente explorar dados, não é uma tarefa pequena. Uma única 
empresa de mineração não pode fazê-lo sozinho.

‘Temos que chegar a um lugar onde encorajamos diferentes empresas 
a trabalharem juntas em plataformas abertas para desenvolver novas 
aplicações, e novos tipos de sensores, por exemplo, que ultimamente 
acabará por desbloquear esse tipo de valor para toda a indústria’, disse 
Els.

Dados e a digitalização 
estimulam a inovação da indústria de mineração
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Avapor estão agora em oferta.

através de tubos com secções transversais circulares, funcionando em 
cheio.

ponto particular por uma constrição de seção transversal, a velocidade 

operação de Kobold.

De acordo com a equação de energia de Bernoulli e a lei de continuidade, 

O aumento da velocidade na constrição provoca uma redução na 
cabeça estática e a queda de pressão resultante é chamada de cabeça 

tempo ou massa por unidade de tempo).

Toda a unidade de medição é composta de um transmissor que converte 
o sinal de pressão diferencial em um sinal de saída padrão para gerar um 
sinal linear, um transmissor de pressão diferencial com extração de raiz 
quadrada interna.

tubagem a uma distância particular da placa do orifício.

Esta distância está incluída nos cálculos para a placa e as placas são 
dimensionadas de acordo com as condições de serviço prevalecentes.

Na versão remota, o transmissor da pressão diferencial (DP) e o elemento 
primário são montados separadamente e unidos com um tubulação de 

Os diversos modelos e processo de conexões permitem a utilização com 
inúmeras posições de montagem.

O cálculo dos elementos primários é de acordo com normas globalmente 

mediante pedido.

Kobold é representada localmente pela Instrotech.

 Tecnologia comprovada de medição 
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Automation Systems and Process Control Solutions

Enviroblue is a Systems Integration 
company based in Johannesburg, 
South Africa specializing in the supply, 
design, development, commissioning 
and support of control systems for 
various process plants and related 
sub-processes. Over the past 24 years, 
we have successfully completed 
numerous small to large projects in the 
Mining and Manufacturing industries, 
both locally and internationally.

Enviroblue provides the total process 
control solution for Copper, Gold, 
Coal, Chrome and many other 
process plants and sub-processes. 
Our solutions and services include 
the installation, configuration, 
programming and commissioning of 
the AS/OS stations, Webserver, Process 
Historian, Industrial Ethernet and 
Profibus/Profinet networks. We offer 
hardware, software and licensing 

including the manufacture of PLC 
cabinets and remote IO panels. We 
also offer remote system support 
and on site handling of general 
troubleshooting enquiries. Our team 
has a combined experience of over 
50 years in all the Siemens PCS7 
versions and is able to assist with 
any Siemens control system related 
enquiry including the migrating from 
older versions.

www.enviroblue.co.za

We’ve been manufacturing quality tools in the UK for over 

production processes to ensure you have the best possible 
product where it matters most. 

Demolition Tools, Contractors’ Tools, Rock Drilling Tools

P&V manufacture a wide range of high quality Demolition 
Tools for use with most types of Boom Mounted Hydraulic 
Breakers. 

Contractors’ Tools for use with Pneumatic and Electric 

Hammers, including moil point concrete breakers, chisel 
ends, asphalt cutters, easibusts, frost wedges, tarmac 
cutters, digger steels, clay spades, plugs & feathers, rammer 
stems & pads.

P&V’s range of Rock Drilling products include tunnelling/
drifting and extension drilling equipment; Shank adaptors, 
Couplings, Drill Rods, TC Tipped Drill Bits and Reaming 
equipment, Integral Drill Steels, Taper Rods and Bits, 
together with the latest Tube Drilling systems.

CONTRACTORS’ TOOLS

DISTRIBUTION 
PARTNERS 
REQUIRED!

EMAIL US FOR MORE 
INFORMATION!

SALES@PADLEY-VENABLES.COM (QUOTING AF17) TEL: +44 (0) 1246 299 100

WWW.PADLEY-VENABLES.COM

DEMOLITION TOOLS

ROCK DRILLING TOOLS
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No local, com todo estilo do novo Nissan NAVARA 
O novo Nissan NAVARA, uma pick-up impressionante e poderosa, proporciona uma experiência de condução superior. Não comprometa o 
seu estilo e conforto, escolha um veículo capaz de lidar com todo terreno e ambiente. 

Fornecendo conforto e requinte inteligentes, mantendo a aplaudida resistência, durabilidade e desempenho do Nissan NAVARA, este Nissan 
NAVARA turbo diesel de 2.5 litros é ideal para cumprir com as suas necessidades na cidade, fora e na mina. 

Com o seu especto impressionante e poderoso, é um pick-up que não está para o acaso. 
O novo Nissan NAVARA mostra como a potência, a aceleração e a eficiência de combustível não só coexistem, como prosperam. Gerando mais 
potência binária e com poupança de combustível excecional, o novo motor diesel com intercooler de turbocompressor variável melhorado, 
dando um binário de 450 Nm com transmissão manual de 6 velocidades ou automática de 7 velocidades, fornece a melhor aceleração e 
eficiência da classe. 

Fornecendo-lhe uma aderência e controlos eficientes, até mesmo nos terrenos mais difíceis como minas, o Sistema de Travagem Automático 
(ABS) impede o bloqueio das rodas em travagem intensa, permitindo paragem imediata e contorno de obstáculos. Para além disso, a 
Distribuição de Travagem Elétrica envia automaticamente força adicional aos travões traseiros quando deteta peso adicional.  

Construído para lidar com trabalhos árduos, a estrutura da caixa totalmente coberta do 
Nissan NAVARA é feita com aço resistente de alta tensão para uma melhor rigidez e 
torsional. Isto proporciona ao veículo um melhor controlo e conforto de condução sem 
comprometer a capacidade de carga ou de reboque.  

No Nissan NAVARA, irá desfrutar sempre de uma segurança excecional; 6 airbags de série e 
cuidadosamente colocados em torno de todos os ocupantes.  

Como o primeiro veículo comercial ligeiro principal com uma suspensão de bobina traseira, a 
suspensão robusta de bobina de 5 ligações do Nissan NAVARA oferece um excelente 
conforto de condução todo-o-terreno, sublevando desníveis da estrada. Além disso, as 
melhores propriedades de direção da classe proporcionam ao veículo uma capacidade 
superior de condução e de viragem em cascalho e alcatrão. 

Também descobrirá um conforto e espaço inesperados em cada banco. Os bancos de 
gravidade zero inspirados pelos astronautas, criam uma postura neutra e melhoram o fluxo 
sanguíneo para ajudar a tornar os trajetos longos e monótonos muito mais confortáveis.  

Soluções Integrais para Frotas 

A MOTORCARE Nissan possui uma rede de distribuição líder em Moçambique, com filiais 
estrategicamente localizadas em Maputo, Beira, Pemba, Moatize e Nampula. Como parte da família MOTORCARE, tem garantido o 
nosso compromisso com serviços pós-venda, onde quer que a sua empresa opere.   

INNOVATION THAT EXCITES  

Construído para África, os produtos da Nissan são vendidos com inovações para cumprir com as necessidades deste continente. A MOTORCARE 
Nissan possui uma gama de modelos de veículos para responder às necessidades de qualquer frota, independentemente da dimensão da 
empresa.  

info@mz.motorcare.com 


