A gama de demolidores médios
Ferramentas completas genuínas – de confiança,
poderosas, versáteis

Instalado como padrão: 4 décadas de
experiência em tecnologia de percussão
A vasta gama de demolidores hidráulicos
médios da Atlas Copco foi desenvolvida
para uma vasta gama de aplicações. O
princípio combinado de alimentação a
gás/óleo significa que são bastante
poderosos e altamente flexíveis no que
diz respeito ao nível de caudal de óleo e à
pressão.
Os seus mecanismos de percussão tecnicamente avançados, por exemplo, com
pistão de curso longo, reduzem consideravelmente as vibrações, mais do que
outros demolidores.
Os nossos demolidores médios são
perfeitos para trabalhos em estradas,
escavações, demolições gerais, trituração
principal e secundária de rochas.
Estes demolidores hidráulicos médios
também podem ser utilizados em trabalhos de demolição de entulho para a alimentação de instalações de reciclagem e
em todos os outros trabalhos que exijam
um design robusto, fiável e duradouro.
Tanto a sua versatilidade geral como a sua
compatibilidade com uma vasta gama de
transportadoras fazem destes demolidores ferramentas completas.



Energia de impacto constante independentemente do
nível de caudal do óleo
Os nossos demolidores médios são alimentados através de
uma combinação de óleo e gás (nitrogénio).
70% da energia de impacto é gerada pela força do gás, o
que significa que os demolidores são virtualmente independentes da alimentação hidráulica da transportadora.
De confiança e de pouca reparação graças a um design
simples
Só existem três peças móveis:

Campo

Tipo de aplicação

Quebra de pisos de betão e asfalto
Trabalhos de
Terraplanagem e nivelamento de
construção
grandes superfícies
gerais
Trabalhos de escavação, para
ferramentas, trabalhos de fundações

Demolição

A manutenção de rotina demora apenas alguns minutos.
Robusto e estável
Os demolidores na série de demolidores médios apresentam sistemas de guia robustos e estáveis para o manuseamento dos trabalhos envolvidos. As áreas expostas são
feitas de materiais altamente resistentes para minimizar o
desgaste.
Menos esforço do operador e da máquina
O curso do pistão longo e a montagem de isolamento de
vibrações e ruído do mecanismo de percussão significa que
os demolidores médios funcionam suave e silenciosamente.

• • •

• • • •

Maçonaria e betão não reforçado

• • •

Betão reforçado

• • •

Betão extremamente reforçado, demolição
de estações eléctricas e pontes
Demolição primária
Minas/demolição
Demolição secundária, nivelamento
de rochas
de blocos, trabalhos de escavação e
de fundações

• o pistão de percussão
• a válvula de controlo
• a válvula piloto

MB 700
MB 1000
MB 1200
MB 1700

Tecnologia convincente para
trabalhos difíceis

Construção
de túneis*,
minas*

•
•

• • •

Limpeza de telhados

• • • •

Nivelamento de blocos

• • • •

Escavação de túneis
Remoção de encrustações
Aplicações a
alta tempera- Demolição de conchas e moldes
tura*
Demolir escória
Aplicações
Demolição, Aumentar a profundidade de
debaixo de água* canais de embarcação

•
• • •
• • •
•
• •

* = após aconselhamento prévio com a Atlas Copco
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com

Extras que todos os demolidores
podem incluir
DustProtector II
Sistema de protecção de entrada de pó no demolidor hidráulico

Manga reutilizável

Manga reutilizável – pode ser reutilizada várias
vezes substituindo o casquilho de desgaste. Altamente resistente a óleos e cargas mecânicas

ContiLube ® II
Unidade de lubrificação automática montada
directamente no demolidor

Maior durabilidade graças a uma protecção contra o pó eficaz
Em locais de trabalho com níveis de pó bastante elevados, isto é, trabalhos de escavação de túneis e de demolição por cima da
cabeça, a utilização do demolidor hidráulico
com o sistema DustProtector provou ser
de extrema importância. A combinação de
vários retentores evita que o pó de rochas
abrasivas e outros objectos estranhos
entrem pela parte de baixo do demolidor,
protegendo o mecanismo de percussão de
danos e desgaste prematuro dos casquilhos.
O DustProtector está disponível como
opção nos modelos MB 700, MB 1000,
MB 1200 e MB 1700.
Lubrificação eficaz – seguro de vida de
qualquer demolidor
A unidade de lubrificação automática ContiLube ® assegura uma lubrificação mais
eficaz e económica. Instalado directamente no demolidor hidráulico, o sistema
é fácil de ajustar, utilizar e monitorizar. Os
cartuchos contêm 500 g de massa de cinzel
de alta viscosidade. O ContiLube® II está
equipado de série nos demolidores MB 700,
MB 1000, MB 1200, MB 1700.
Vantagens:
• Bomba compacta de activação
automática fornece apenas massa de
cinzel quando é necessário para um
melhor consumo
• Posicionada directamente no demolidor, a unidade é auto-suficiente, fácil
de aceder, permite ao operador da
transportadora monitorizar os níveis de
massa sempre que desejar
• Todas as portas estão protegidas no
interior da caixa do demolidor
• Os cartuchos podem ser rapidamente
substituídos sem necessitar de ferramentas (encaixe por parafuso)
• Os cartuchos estão disponíveis em todo
o mundo e podem ser reenchidos



Os demolidores modernos são amigos do
ambiente mas implacáveis na rocha
Redução de ruído e vibrações eficaz como padrão
O sistema VibroSilenced é uma combinação altamente eficaz
de elementos de diminuição de ruído elásticos que isolam
acusticamente o mecanismo de percussão do sistema de
guia externo. Não é por coincidência que os demolidores da
Atlas Copco estão entre os mais silenciosos do mercado.
Para além disso, o sistema VibroSilenced evita as vibrações
que danificam e que podem ser prejudiciais ao operador e à
transportadora.
Os modelos de demolidores médios estão equipados com o
sistema VibroSilenced como padrão.

Maior produtividade através de uma energia de
impacto optimizada
O sistema de activação de impacto automático AutoControl
optimiza o nível de energia de impacto para maximizar o
maior desempenho de percussão em todas as situações.
(Desempenho percussão = energia de impacto x nível de
impacto).
Material leve: menor energia de impacto, nível de impacto
maior = maior desempenho de percussão
Material duro: maior energia de impacto, nível de impacto
menor = maior desempenho de percussão
O AutoControl evita o accionamento em branco e diminui
a carga tanto na transportadora como no demolidor hidráulico (reduzindo a energia no caso de um accionamento em
branco)
O AutoControl acciona sempre o demolidor no modo de
golpe curto – a energia reduzida permite uma centragem
fiável.
O AutoControl assegura uma maior recuperação de energia
para cada impacto aumentando, assim, o rendimento sem
aumentar a força hidráulica.
O AutoControl garante uma maior eficiência e funcionamento suave.



Golpe do pistão [%]

Manuseamento perfeito para
resultados perfeitos
O manuseamento perfeito assegura
uma maior produtividade
O sistema “StartSelect” permite que os
procedimentos de arranque e paragem do
demolidor sejam ajustados de acordo com
as condições.
Curso longo
Curso curto
Nível de
impacto

AutoStart – para trabalhos em piso instável

Modo “AutoStart”
para trabalhos em piso instável, tais
como:
• redução secundária de pedras pequenas
• trabalhos na horizontal ou por cima
da cabeça
• demolição de estruturas de betão leves

Golpe do pistão [%]

Modo “AutoStop”
para trabalhos em piso firme, tais como:

AutoStop – para trabalhos em piso firme



Curso longo
Curso curto
Nível de
impacto

•
•
•
•

escavações
nivelamento de blocos em pedreiras
escavação de fundações em pedra
demolição de estruturas de betão
pesadas

Demolidores hidráulicos MB
Classe de peso da transportadora 1) t

MB 700

MB 1000

MB 1200

MB 1700

10-18

12-20

15-26

18-34

750

1000

1200

1700

Peso de serviço 2)

kg

Caudal de óleo

l/min

80-120

85-130

100-140

130-160

Pressão de funcionamento

bar

140-170

160-180

160-180

160-180

Frequência de impacto

min-1

370-800

350-750

340-680

320-600

-

AutoControl

AutoControl

AutoControl

AutoStart

AutoStart

StartSelect

StartSelect

Ligação do comprimento do golpe
Modo de arranque
Diâmetro da ferramenta de trabalho mm

100

110

120

140

Comprimento útil da ferramenta

550

570

605

650

3363 0928 95

3363 0887 85

3363 0904 41

3363 0904 49

510

540

580

625

3363 0928 97

3363 0887 87

3363 0904 43

3363 0904 51

mm

Nº de identificação
Equipado com protector de pó
Comprimento útil da ferramenta
Nº de identificação
1)

mm

Os pesos aplicam-se apenas a transportadoras padrão. Eventuais variações
têm de ser acordadas com a Atlas Copco e/ou o fabricante da transportadora
antes de anexação.

2)

Demolidor e caixa do demolidor com adaptador padrão
mais ferramenta de trabalho.
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Linha-P

Linha-T

MB 700

2300

3360 9923 40

3360 9923 40

MB 700

2800

3361 8538 59

3361 8538 59

MB 1000

2300

3360 9923 40

3360 9923 40

MB 1000

2800

3361 8538 59

3361 8538 59

MB 1200

2300

3360 9923 40

3360 9923 40

MB 1200

2800

3361 8538 59

3361 8538 59

MB 1700

2300

3363 0870 15

3363 0870 15

MB 1700

2800

3363 0870 16

3363 0870 16

Caixas de serviço

MB 700

3363 0687 05

3363 0687 07

-

3363 0944 48

Descrição

Remarks

MB 1000

3363 0848 77

3363 0848 87

3363 0942 51

3363 0901 13

Caixa de serviço nº I

Com garrafa de nitrogénio 2 l

3363 0898 44

MB 1200

3363 0827 87

3363 0829 43

3363 0942 52

3363 0829 45

Caixa de serviço nº II

Com garrafa de nitrogénio 5 l

3363 0898 45

MB 1700

3363 0822 35

3363 0822 37

3363 0942 53

3363 0822 39

Caixa de serviço nº III

Sem garrafa de nitrogénio

3363 0949 40

Escopro
para trituração
e demolição de rochas

Guilho cego
para demolição primária
e secundária de rochas

3390 0515 06

Guilho
para aplicações diversas

Referência

Sujeito a modificações técnicas.

em mm

© 2006, Atlas Copco Construction Tools GmbH, Essen, Germany.

Guilho cego
Comprimento
standard

R

Escopro (transversal) Escopro (paralelo)
Comprimento
Comprimento
standard
standard
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Guilho
Comprimento
standard

OR

Portanto, não corra riscos. Somente ferramentas de trabalho genuínas
garantirão que o seu martelo Atlas Copco permanecerá sendo o aparelho que adquiriu: um equipamento seguro e fiável, para muitos milhões
de impactos

SS

Mangueiras de ligação
As mangueiras
genuínas da Atlas
Copco são concebidas para fazer face
às exigências da
demolição e estão
disponíveis em comprimentos standard e especial. Um fio de aço em espiral protege
a mangueira contra danos causados por material cortante.
Ligações especiais permitem que as mangueiras se adaptem
a todas as transportadoras industriais.
Comprimento total

As ferramentas de trabalho podem assemelhar-se a uma simples peça
de aço, mas são o resultado de um longo e complexo processo de
aperfeiçoamento, apoiado numa vasta experiência neste campo.

IN

E

As ferramentas de trabalho genuínas da Atlas Copco são feitas de uma
liga especial que foi aperfeiçoada para as aplicações com martelos
hidráulicos. Utilizamos um complexo processo de tratamento térmico e
um rigoroso controlo de qualidade, em todas as fases de produção nas
nossas próprias instalações, para garantir a máxima durabilidade.
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Ferramentas para todo o trabalho
Os martelos hidráulicos actuais oferecem uma relação rendimento
de percussão/peso significativamente aperfeiçoada que, por sua vez,
impõe cargas bastante maiores sobre todos os componentes dos
martelos. As dimensões, as propriedades do material e a geometria da
ponta das ferramentas de trabalho, têm um importante impacto na fiabilidade, comportamento do desgaste, no desempenho e produtividade.
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Não se comprometa na produtividade

ER

Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou mau funcionamento
causados pela utilização de peças não autorizadas não são abrangidos
pela Garantia ou Fiabilidade do Produto.

www.atlascopco.com/cto

