Serras, caroteadoras e bombas
submersíveis hidráulicas
Potentes, leves e portáteis

A melhor relação
peso/potência

As empresas de construção e de
aluguer de todo o mundo estão a
descobrir as vantagens da utilização de
equipamentos hidráulicos. Sabem que
o equipamento hidráulico oferece a
melhor relação peso/potência que
qualquer outro equipamento.
E apreciam o facto de uma unidade
hidráulica ser tão pequena e leve, que
duas pessoas a podem levantar e instalar na parte de trás de uma carrinha.

Uma verdadeira vantagem
em termos de custos
As empresas de construção e de
aluguer de menor dimensão compreenderam rapidamente a verdadeira
vantagem, em termos de custos, dos
equipamentos hidráulicos. Pelo preço
de um equipamento combinado de
compressor/martelo demolidor, é
possível adquirir dois conjuntos
completos de unidade hidráulica/
martelo demolidor. De facto, poderá
nem sequer precisar de uma unidade
hidráulica: com o recurso a um
separador de caudal de óleo e uma
mangueira, pode ligar os martelos
hidráulicos directamente a uma mini
escavadora hidráulica.
As unidades hidráulicas são uma
fonte de energia ﬂexível: Utilize-as para
alimentar serras, caroteadoras e
bombas submersíveis. Pode utilizar
ferramentas hidráulicas em qualquer
lugar, sejam elas eléctricas ou pneumáticas. Isentas de escape, pode
colocá-las a trabalhar no interior e no
exterior. Podem também ser utilizadas
em ambientes quentes ou frios, com
poeira ou húmidos ou mesmo debaixo
de água.

Potência bruta, acção suave
Quando utilizar uma ferramenta
hidráulica pela primeira vez, terá uma
surpresa. Aqui está uma ferramenta
compacta e leve…e, contudo, comporta-se como qualquer ferramenta
similar.
Com a serra hidráulica ou a caroteadora hidráulica obtém-se toda a
potência bruta de um gerador transmitida directamente a estas ferramentas
pequenas e leves.
Pegue numa serra de 16 polegadas,
por exemplo, a funcionar à velocidade
máxima e terá na sua mão um motor
com a potência de 18 cavalos de força.
E, no entanto, pesa apenas 10-11 kg.
Isto, porque com o sistema hidráulico
obtém-se o accionamento directo da
lâmina pelo motor.
As ferramentas hidráulicas são
também de fácil utilização. Graças ao
fornecimento suave de energia, o
coice é mínimo e as vibrações são
baixas.

De fácil aquisição
Não é fácil avariar uma ferramenta
hidráulica da Atlas Copco. Com apenas
uma ou duas peças móveis – lubriﬁcadas continuamente pelo óleo hidráulico – o desgaste é mínimo e o número
de peças a substituir é baixo.
Os equipamentos hidráulicos são
inerentemente ﬁáveis: uma vez que
funcionam em circuito fechado, a
sujidade e a humidade não entram.
E, devido aos acoplamentos antisalpicos e de face plana, é fácil manter
o sistema limpo e assegurar uma
ligação correcta.

Serras de
corte
Estas serras potentes, leves e
compactas podem ser utilizadas para
cortar cimento, asfalto e aço. A sua
concepção hidráulica simples com
transmissão directa reduz a manutenção, especialmente em comparação com as serras accionadas por
correia. São fáceis de utilizar, graças
à face de corte aberta, mesmo nas
condições mais exigentes. Com um
carrinho leve, podem ser utilizadas
para trabalhos em pavimentos,
estradas e outras superfícies ligeiras.

Serras de corte

LS 14

Peso
Caudal de óleo

LS 16

kg

9,8

10,6

l/min

20-30

20-40

Pressão máx. de óleo

bar

170

170

Rotação

rpm

2500-4000

2000-4000

Velocidade

m/s

46-75

42-85

Tamanho do disco

mm

355

405

Tamanho do veio

mm

25,4

25,4

Profundidade de corte

mm

133

160

C/D

C/D/E

1809 0140 01

1809 0160 00

Comentários

Referência

incluindo o kit de água

1809 0010 01

Classe EHTMA
Referência
Carro para serra de 14 polegadas e 16 polegadas
Descrição

Peso
kg

Carro LSC para serra

25

Discos de diamante para serra de 14 polegadas e 16 polegadas
Descrição

Dimensão da Diâmetro do
lâmina
orifício do veio

Peso

Comentários

Referência

mm

mm

kg

Disco de diamante para betão

355

25.4

1.6

Corta betão e armadura do betão

3378 0050 57

Disco de diamante para betão

405

25.4

2.3

Corta betão e armadura do betão

3371 8097 27

Disco de diamante para asfalto

355

25.4

1.6

Corta asfalto

3378 0050 58

Disco de diamante para asfalto

405

25.4

2.6

Corta asfalto

3371 8097 26

Caroteadoras

Estas potentes caroteadoras são ideais
para trabalhos de perfuração manual e
sempre que não exista espaço para
apoiar a caroteadora. Quando se tiver
de perfurar orifícios de grande diâmetro,
as caroteadoras hidráulicas são muitas
vezes a única opção.
As caroteadoras hidráulicas dão um
coice muito pequeno quando as brocas

Caroteadoras

bloqueiam devido ao comando hidráulico do binário de perfuração. Por isso,
os operadores estarão sempre a
controlar, mesmo quando abrirem furos
com 200 mm de diâmetro e mais.
As caroteadoras da Atlas Copco são
utilizadas por especialistas numa larga
variedade de aplicações, incluindo
recuperação de edifícios e utilidades.
Estas apoiam-se na instalação de
tubos de drenagem, esgotos e água,
bem como condutas de cabos e
ventilação, para os quais são necessários furos grandes e profundos.
As caroteadoras funcionam sem
emissão de faíscas — pois não
possuem componentes eléctricos —
para um funcionamento seguro no
interior de edifícios, em ambientes
perigosos e mesmo debaixo de água.
Com a sua ponta dianteira redonda de
60 mm, as caroteadoras da Atlas
Copco podem ser utilizadas com a
maioria dos suportes existentes.

LCD 500

Peso

kg

Caudal de óleo

l/min

LCD 1500

8,2

8,2

20-30

20-30

Comprimento sem broca

mm

414

406

Pressão de funcionamento

bar

80-172

80-172

Rotação

rpm

600-900

1500-2250

Diâmetro da broca

mm

50-202

12-75

½" BSP

½" BSP

Rosca fêmea (accionador)1)
Classe EHTMA
Referência
1)

C/D

C/D

1806 1014 38

1806 1014 39

Adaptador de accionamento 1⁄2” BSP macho x 1 1⁄4 UNC macho incluído para utilização de brocas de maior diâmetro.

Brocas de diamante (dimensão da rosca 11/4 UNC)
Dimensão
da broca

Comprimento

Peso

mm

mm

kg

Broca de diamante

Ø 62

450

Broca de diamante

Ø 82

Broca de diamante

Descrição

Material de perfuração

Referência

1.7

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 61

450

2.4

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 62

Ø 102

450

3.2

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 63

Broca de diamante

Ø 112

450

3.7

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 64

Broca de diamante

Ø 132

450

4.6

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 65

Broca de diamante

Ø 152

450

6.0

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 66

Broca de diamante

Ø 162

450

6.3

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 67

Broca de diamante

Ø 200

450

9.9

Betão, betão armado e alvenaria

3378 0050 68

100

0.4

Mandril 1,5 - 13 mm
Adaptador (1/2 pol. bsp até 3/8 bsp)

3371 8077 68

Mandril perfurador para perfurar aço
e madeira

Bombas de drenagem
submersíveis
As bombas hidráulicas submersíveis da Atlas Copco são leves,
compactas e extremamente
eﬁcazes. Estas são utilizadas
numa ampla variedade de
utilizações, incluindo a bombagem contínua de água limpa ou
poluída em locais de obras, em
escavações e caves inundadas.
As bombas são accionadas
por um motor hidráulico incorporado e estão protegidas contra
faíscas. São refrigeradas e lubriﬁcadas
pelo óleo hidráulico, podendo ﬁcar a
trabalhar sem risco de ﬁcarem daniﬁcadas.
As bombas têm um desempenho
impressionante, tendo em conta a sua
dimensão e o seu peso, permitindo
uma altura piezométrica de 25 e 32
metros e um rendimento de 840 e
1.920 l/m.
A bomba de 2 polegadas trata
pequenas pedras e detritos até 10 mm
e é uma bomba multiusos, ideal para
trabalhos municipais, utilidades de
água e resíduos e serviços de salvamento. É também largamente utilizada
em trabalhos gerais de construção e

trabalhos de utilidades/manutenção
rodoviária.
A bomba de lamas submersível de
3 polegadas pode ser utilizada em
aplicações similares, podendo também
tratar lodos e lamas que contenham
pedras e partículas com diâmetros até
60 mm.
As duas bombas vêm com uma
mangueira de descarga de 10 metros
dotada de acoplamentos rápidos para
facilitar o manuseamento.

Bombas de água

LWP 2

LTP 3

Peso

kg

10,25

12,7

Dimensões (AxL)

mm

267x215

360x300

Caudal de óleo

l/min

18-24

26-38

Pressão de funcionamento

bar

100

140

Pressão máxima de serviço

bar

160

172

Cabeça da bomba máx.

m

25

32

Caudal máx. da bomba

l/min

840

1920

2”

3”

mm

10

60

Descarga
Processamento de sólidos até
Classe EHTMA
Referência

C

D

1806 1014 34

1806 1014 35

Mangueiras para bombas submersíveis hidráulicas
Comprimento

Ligação

Peso

m

mm

kg

Mangueira para bomba de
água de 2 polegadas

10.0

50.8

Mangueira para bomba de
detritos de 3 polegadas

10.0

76.2

Descrição

Comentários

Referência

3.4

Acoplamento rápido
com fecho de mosquetão, fêmea

3378 0021 00

3.8

Acoplamento rápido
com fecho de mosquetão, fêmea

3378 0021 01

Unidades hidráulicas a gasolina,
diesel ou eléctricas
Leves, compactas e portáteis
Estas unidades comprovadas são a
fonte de energia ideal para uma ampla
gama de aplicações na faixa dos
20-40 l/m – 172 bar. Leves e
compactas, são fáceis de
arrumar e transportar. Equipadas com rodas e pega, a sua
deslocação em estaleiros
torna-se fácil.

Válvula de ligar/desligar
Substituição fácil de
ferramentas e arranque
lento com a válvula de
ligar/desligar de ﬂuxo
variável.

Consumo de gasóleo e
ruído reduzidos
Muitas das unidades estão
equipadas com o sistema POD.
O sistema de regulação hidráulica coloca o motor ao relanti
quando a ferramenta não estiver a
ser utilizada e provoca o aumento da
velocidade quando a ferramenta for
activada.

Refrigeração eﬁciente
O refrigerador de óleo controlado por
termóstato permite um aquecimento rápido
e ajuda a proteger o óleo hidráulico de
sobreaquecimento. A temperatura correcta
de funcionamento é atingida em poucos
minutos — mesmo durante o Inverno.

LP 9-20 P3)

Unidades hidráulicas

LP 9-20 E

Eléctrico
Honda a gasolina
5.5 kW / 3x400 V
com 9 c.v.
/ 16A

Motor

Indicador de ﬁltro
Todos os geradores
incluem um indicador
de ﬁltro de leitura fácil
e grande dimensão
que indica a altura de
substituir o ﬁltro.

Pegas dobráveis
Uma pessoa pode deslocar
facilmente as unidades
hidráulicas no estaleiro.

LP 13-20 DEL
Lombardini a
gasóleo
com 10 c.v.

LP 13-30 P3)

LP 18-30 PE

LP 18-40 PE

LP 18 Twin E2)

LP 18 Twin PE2)

Honda a gasolina
com 13 c.v.

B&S Vanguard a
gasolina com
18 c.v.

B&S Vanguard a
gasolina com
18 c.v.

Eléctrico
11 kW / 3x400 V
/ 32A

B&S Vanguard a
gasolina com 18 c.v.

Peso óleo incl.

kg

66

70

116

94

110

110

123

110

Dimensões (CxLxA)

mm

585x525x680

585x525x680

705x600x745

705x600x745

720x700x745

720x700x745

705x600x745

720x700x745

Caudal de óleo

l/min

20

20

20

20-30

20-30

20-40

2x20/1x40

2x20/1X40

Pressão máxima

bar

150

140

140

155

172

155

155

155

Capacidade de combustível

l

6

-

5,5

6,5

7,2

7,2

-

7,2

C

C

C

C/D

C/D

C/D/E

C/E

C/E

Mangueira incluída

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Power on Demand (POD)

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

Controlo de óleo: óleo do motor

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Classe EHTMA

Arranque eléctrico
Referência

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

1807 0080 09

1807 0080 15

-

1807 0110 12

1807 0160 18

1807 0160 17

1807 0160 22

1807 0160 16

1807 0080 31

-

1807 0110 20

1807 0110 23

-

1807 0160 31

-

1807 0160 32

Versões não-silenciadas
Referência1)
1)

Não comercializado na EU.
2)
Versão com conﬁguração de bomba simples e dupla e diferentes regulações de caudal e pressão também disponível. Para mais informações, contacte-nos.
3)
As mangueiras extensoras são fornecidas de série com os modelos LP 9-20 P e LP 13-30 P.

Acessórios
tes certos. A nossa gama de acessórios está sempre em expansão,
alinhada com as novas aplicações.
Veriﬁque o nosso catálogo completo

Kit de água

Descrição

As lâminas e as brocas de diamante
requerem um fornecimento constante,
embora pequeno, de água para eliminar a
lama e a sujidade. Quando for necessária
água, pode-se utilizar torneiras, regulando-se o ﬂuxo sobre a ferramenta. Em
locais remotos onde não exista abastecimento de água, recomendamos o kit de
água da Atlas Copco, um pequeno
recipiente de água sob pressão.

Kit de água com reservatório sob pressão

”Ferramentas e Acessórios” ou
contacte o seu revendedor local da
Atlas Copco.

Dimensão
(L x A x P)

Volume
de água

Peso

mm

l

kg

220 x 620 x 250

10

8

Separador de caudal de óleo

Tipo

O separador de caudal de óleo permitelhe utilizar ferramentas a partir de
transportadores hidráulicos, reduzindo
o caudal e a pressão. É necessária uma
mangueira extensora para ligar o
separador à ferramenta.

Caudal de óleo máx. em

l/min

60

120

Caudal de óleo regulado

l/min

20-25

25-38

Mangueiras extensoras
Acrescentando uma ou duas mangueiras
extensoras de 7 metros é possível utilizar
até 21 metros de mangueira sem qualquer
perda signiﬁcativa de pressão. As mangueiras são leves e ﬂexíveis e estão
equipadas com uniões de face plana e de
desencaixe rápido. (As mangueiras
extensoras são fornecidas de série com os
modelos LP 9-20 P e LP 13-30 P).

BIO-óleo biodegradável
Cada unidade hidráulica vem com 2
garrafas de 4 lts de óleo biodegradável
Atlas Copco, o suﬁciente para encher a
unidade hidráulica e mangueira de 7 m.
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.

LFD 20

Classe EHTMA

Comprimento
Uniões: face plana e
desencaixe rápido
Classe EHTMA
Referência

Referência

Abastecimento de
água para caroteadoras LCD e serras LS

3371 8090 02

LFD 30

C

D

1801 1632 29

1801 1642 32

m

7

12

dimensão

1/2"

1/2"

C/D/E

C/D

3371 8010 87

3371 8010 89

Referência

Comentários

Capacidade

4 litros

Referência

3371 8077 51

Lista de outras ferramentas
hidráulicas portáteis da
Atlas Copco
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A Atlas Copco tem uma larga gama de
acessórios – as ferramentas de
elevado rendimento e eﬁcácia requerem os consumíveis e os componen-

