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A VMA trabalha com os melhores e mais
sofisticados equipamentos e softwares.
Através de nossas associações com
empresas especializadas na Europa,
Estados Unidos, Canadá e África do Sul,
estamos em sintonia com o que há de
mais moderno no mercado, permitindo
que tudo seja feito com eficiência,
profissionalismo e seriedade.

Com mais de 17 anos de mercado, a
NLT oferece sistemas de iluminação
subterrânea de qualidade para
mineração. A NLT desenvolve produtos
de qualidade que levam em
consideração as condições do
ambiente em que seus clientes
trabalham.

Há 23 anos no mercado, a Instantel
desenvolve, produz e distribui produtos
no ramo de mineração, construção e
geo-técnica, apresentando padrão de
qualidade internacional ISO 9001.

Com o lançamento do WipFrag, em
1987, a WipWare se tornou a indústria
líder em granulometria óptica de
material fragmentado. Desde então, a
empresa construiu uma reputação
global de excelência em inovação e
design de softwares. A WipWare
desenvolve e comercializa sistemas de
análise de imagens oferecendo
suporte a indústrias internacionais de
mineração, construção e extração de
pedras.

Tecnologia

T

ecnologia

Tecnologia

T

radição

Tradição

Há 28 anos no mercado e há
18 anos no ramo de
engenharia de explosivos e
vibrações, a VMA vem se
firmando com competência
nos segmentos de mineração,
engenharia, geologia e meio
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