HB 3600

Apresentação do novo Demolidor Hidráulico HB 3600 | Prove a verdadeira potência

Menos peso e maior potência,
é essa a nossa receita!

E f i c i ê n c i a e n e r g é t i c a é o i n g r e d i e n t e p r i n c i pa l

Menos peso e maior potência,
é essa a nossa receita!
A relação desempenho de percussão/peso do Atlas Copco HB 3600 é 46%*
superior à média dos demolidores na respectiva classe de pesos. Podem ser
utilizadas máquinas portadoras de menores dimensões, o que resulta em menos
investimentos e num menor custo de propriedade.
A máquina portadora gera a potência hidráulica de entrada e isto reflecte-se no
consumo de diesel, que representa uma parte significativa dos custos para os
proprietários. O desempenho de saída afecta a produtividade e, consequentemente,
o proprietário do equipamento, uma vez que se verifica um impacto favorável nos
lucros. Por outras palavras, quanto maior for a eficiência operacional do demolidor
hidráulico, maiores serão os ganhos financeiros.
Comparação da relação desempenho de percussão/peso*
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Com um verdadeiro apetite pelos trabalhos mais duros
Embora a elevada eficiência tenha estado sempre no centro da concepção dos demolidores
hidráulicos da Atlas Copco, as unidades HB 3600 apresentam uma eficiência ainda maior do que as
suas antecessoras na gama de demolidores para trabalhos pesados. Foi conseguida uma melhor
utilização da energia hidráulica da máquina portadora através de tecnologia inovadora e dos mais
rigorosos padrões de fabrico. A elevada recuperação de energia significa um desempenho de
percussão excelente, com uma energia de 6750 joules* num único impacto.
www.breakingthelimit.com

Este é o demolidor com melhor desempenho na sua classe!

* todos os valores segundo medições da AEM

Os protótipos foram testados em
diversas aplicações, tais como
demolição secundária em pedreiras de granito, abertura de valas
e demolição industrial pesada, na
Escandinávia, no Médio Oriente e
na Alemanha. Mais de 3 mil horas
de funcionamento comprovaram
a fiabilidade e o desempenho deste demolidor.

Uma mistura apimentada
de investigação e inovação
A concepção do HB 3600 tem como objectivo o máximo desempenho
e o mínimo peso. A extensa experiência dos seus designers tornou
possível subjugar a energia extremamente elevada do HB 3600, de
modo a que funcione de forma segura e fiável, com a maior vida
útil possível. O facto de esta máquina vir equipada com todas as
convenientes funcionalidades que só podem ser encontradas nos
demolidores hidráulicos da Atlas Copco, fala por si.

Características
técnicas
classe da máquina
portadora

35 - 63 ton

peso em serviço

3600 kg

caudal de óleo

240 - 300 l/min

pressão de
funcionamento

160 - 180 bar

frequência de impacto

280 - 560 bpm

diâmetro da ferramenta 170 mm

AutoControl:
controle a fome da sua máquina
O AutoControl é uma solução que faz aumentar a produtividade
dos demolidores hidráulicos da Atlas Copco. O sistema controla
automaticamente a saída do demolidor de acordo com as condições de trabalho e a dureza da rocha, criando assim a ferramenta
perfeita para os utilizadores: frequência de impactos máxima para
materiais brandos e energia de impacto máxima quando as coisas
se tornam mais duras.
O AutoControl está disponível de série na gama de demolidores
da Atlas Copco para trabalhos pesados, bem como na gama de
pesos médios, a partir do modelo MB 1000. As vantagens podem
ser vistas em acção em todos os tipos de operação. Quer se trate
de demolição secundária, extracção directa ou demolições, a
produtividade é aumentada e as tensões resultantes de impactos
em vazio são limitadas ao mínimo.
Com o objectivo de alcançar o máximo desempenho de percussão em todas as condições de funcionamento, o sistema
AutoControl patenteado da Atlas Copco demonstra claramente os
seus pontos fortes: máxima eficiência e fiabilidade!

AutoControl:
as vantagens
• produtividade consistentemente elevada através do ajuste
da energia de impacto e da
frequência de impactos, a partir
do primeiro impacto
• protege o demolidor e a máquina portadora durante os golpes
em vazio
• aumenta a eficiência através da
recuperação de energia
• controlo preciso do movimento
do pistão sob as condições de
trabalho mais adversas
• minimiza a tendência para
golpes em vazio, em material
brando
• começa sempre com uma
energia de impacto reduzida
• facilidade de “centrar” a
ferramenta

Uma mistura saborosa de investigação e inovação

Apimente o seu
desempenho
mas mantenha os
custos baixos!
Actualmente, os demolidores hidráulicos trabalham em geral em
condições muito duras. Uma falha
inesperada pode conduzir rapidamente a interrupções no funcionamento e despesas adicionais
desagradáveis: maiores custos de
reparação, perda de produtividade,
custos do equipamento provisório,
tempo de inactividade de outro
equipamento e do pessoal, e atrasos. Apenas uma avaria na máquina pode levar a perdas financeiras mais graves do que o custo
de um Contrato de Assistência
Atlas Copco ProCare™.

ContiLube® II
Um bom molho torna qualquer
trabalho mais saboroso
Evite indigestões: PowerAdapt
O PowerAdapt oferece o maior nível de segurança. Quando
os demolidores hidráulicos são operados em diversas máquinas
portadoras diferentes, há o risco de sobrecarga hidráulica do demolidor devido a especificações de pressão do óleo incorrectas.
As válvulas de segurança convencionais utilizadas nos demolidores da concorrência estão constantemente a drenar óleo para o
depósito e, como tal, desperdiçam energia, criam calor e reduzem
a eficiência da unidade, reduzindo, em última análise, os lucros.
Dado que a pressão do óleo excessiva é extremamente
prejudicial para um demolidor hidráulico, o PowerAdapt impede as
sobrecargas ao desligar o equipamento, evitando assim tempos
de inactividade e custos de reparação elevados.

TABASCO® é uma marca registada; os designs
do frasco e da etiqueta de TABASCO são propriedade exclusiva de, e licenciados por, McIlhenny
Company, Avery Island, LA, EUA 70513.
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O ContiLube® II é um dispositivo de lubrificação automatizado
que garante a lubrificação perfeita e económica do HB 3600.
Consiste num componente fixo que é directamente ligado ao
demolidor, o que o torna mais simples de operar, configurar e
monitorizar. Os cartuchos do ContiLube® II estão cheios com
500 g de massa lubrificante de alta viscosidade. O sistema
de lubrificação ContiLube® II inclui uma bomba compacta
e automática que só dispensa massa lubrificante quando é
necessário, assegurando assim um consumo optimizado. Todas
as ligações do ContiLube® II estão bem protegidas, graças à sua
instalação dentro da caixa do martelo.
O sistema funciona de forma autónoma e pode ser acedido
facilmente sem ligações de mangueiras compridas. O nível de
enchimento do cartucho pode ser sempre monitorizado pelo
operador da escavadora, visto que a sua posição no demolidor se
encontra dentro do campo de visão do operador.

ContiLube® II
“plug and play”
O cartucho é atarraxado, pelo que
pode ser substituído de forma
rápida e fácil. Não são necessárias
ferramentas para esta operação.
Este tipo de cartucho está à venda
no mercado e é recarregável.

Uma mistura saborosa de investigação e inovação

VibroSilenced

Sem moscas na sopa!
DustProtector II,
a opção para garantir a sua produtividade

VibroSilenced –
Amortecimento eficaz de série do
ruído e da vibração

Esta funcionalidade de protecção, com as suas
duas fases exclusivas e apenas disponível
nos demolidores hidráulicos da Atlas Copco,
também pode ser instalada no HB 3600. Isto significa
a consecução de operações sustentáveis, a longo prazo e sem
problemas, sob condições de muita poeira. Uma combinação de
vários raspadores impede com segurança a penetração de poeira
de pedra abrasiva e de outros objectos estranhos a partir da
secção inferior do demolidor.
Desta forma, tanto a unidade do martelo como os casquilhos se
encontram protegidos contra danos e desgaste prematuro.

O sistema VibroSilenced é uma combinação altamente eficaz de
elementos de amortecimento elásticos que isolam, do ponto de
vista acústico, o mecanismo de percussão do sistema de guia
externo. Desta forma, não é por acaso que os demolidores da Atlas
Copco sejam dos mais silenciosos do mercado. Este facto ficou
comprovado através de medições baseadas na Directiva 2000/14/
CE, que proporcionam garantidamente um nível de potência

sonora de 121 dB (A).

Além disso, o sistema
VibroSilenced ajuda a reduzir
o nível de vibração ao qual a
máquina portadora e o operador
estão expostos.

dB (A)
130

Comparação do nível
de som
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Outros demolidores nesta
classe de pesos

DustProtector II

HB 3600

Opção!

Um aumento de 10 dB(A)
parece duas vezes mais alto

Ve n ç a o s d e s a f i o s m a i s e x i g e n t e s

Que tipo de trabalho
tem no prato?
O HB 3600 foi desenvolvido para levar a cabo mesmo
os trabalhos mais duros. É uma ferramenta genuína para
trabalhos pesados, concebida para milhões de impactos
sob as condições mais adversas; uma verdadeira máqui-

na de produção para funcionamento 24 horas por dia,
7 dias por semana. Existem apenas três partes móveis:

a válvula de direcção, o pistão e a ferramenta de trabalho.
Evidentemente, menos peças significa menor risco de
avaria. Além disso, a manutenção e a reparação dos demolidores da Atlas Copco são fáceis de levar a cabo, o que
os torna adequados para uma vasta gama de aplicações:

Demolição primária

Demolição secundária

Demolição

Abertura de túneis

Melhoria da produtividade ao permitir
operações contínuas e um planeamento mais flexível – Minimização dos
custos através de um desempenho de
topo – Melhoria da qualidade e da
produtividade – Redução da poluição
ambiental, baixo nível de emissões –
Maior segurança ao evitar que sejam
expelidas pedras.

Os demolidores hidráulicos da Atlas
Copco podem ser utilizados para reduzir pedregulhos numa pilha de rochas.
A montagem do demolidor de redução
secundária numa máquina portadora
móvel proporciona uma unidade flexível que pode ser utilizada em diversos
pontos da pedreira.

Os demolidores hidráulicos da Atlas
Copco são perfeitamente adequados
para tarefas de demolição. A sua
elevada qualidade significa que a
necessidade de operações de vários
turnos para cumprir prazos apertados
não constitui qualquer problema. São
geralmente utilizados para demolir estruturas de betão, quer simples, quer
armado.

As aplicações de abertura de túneis
implicam condições de muita poeira.
O DustProtector II é absolutamente
necessário em trabalhos de abertura
de túneis, para impedir que o pó abrasivo penetre na câmara de percussão
do demolidor. Além disso, a câmara
de percussão tem de ser ventilada.

Escavação e abertura de
valas
Os demolidores das séries MB e HB
contam-se entre os modelos mais
potentes e, contudo, mais silenciosos
do mercado. Estão bem adaptados à
escavação de valas para condutas e
esgotos (por exemplo, em ambientes
quentes, condições desérticas e aplicações 24 horas por dia, 7 dias por
semana) e conseguem trabalhar facilmente com rocha dura.

Aplicações especiais
Subaquáticas – Para permitir um
funcionamento fiável em aplicações
subaquáticas, é necessário utilizar um
kit de ligação subaquática com equipamento de protecção. Aplicações
quentes – Para permitir aplicações
em ambientes quentes, tais como
instalações de produção de aço, estão
disponíveis kits especiais.

De s c u b r a t o d a a g a m a d e d e m o l i d o r e s p a r a t r a b a l h o s p e s a d o s

Para um apetite grande, maior e gigante
HB 2200

HB 2500

HB 3000

HB 3600

HB 4200

HB 5800

HB 7000

Pesos

Toda a linha HB oferece numerosas possibilidades
para encontrar o par ideal para a sua escavadora.
Por exemplo: se possuir uma escavadora de
46 toneladas, pode optar entre 3 demolidores.

Classe da máquina
portadora
Peso em serviço

t

26-40

29-43

32-50

35-63

42-75

55-100

65-120

libras

57300-88200

63900-94800

70500-110200

77200-138900

92600-165300

121300-220500

143300-264600

kg

2200

2500

3000

3600

4200

5800

7000

libras

4850

5510

6610

7940

9260

12790

15430

l/min

140-180

170-220

210-270

240-300

250-320

310-390

360-450

Sistema hidráulico
Caudal de óleo

Classes de pesos da máquina
portadora
HB 7000
HB 5800

117

HB 3600

90

HB 3000

81

HB 2500

66

20

32

55-71

63-79

66-85

82-103

95-119

160-180

160-180

160-180

160-180

160-180

160-180

psi

2320-2610

2320-2610

2320-2610

2320-2610

2320-2610

2320-2610

2320-2610

Frequência de impacto

min

280-550

280-550

280-540

280-560

270-540

280-530

280-450

Potência hidr. de entrada

kW

54

66

81

90

96

117

135

Potência hidr. de saída

kW

45,4

55,1

66,8

79,2

81,0

84,0

95,5

Comprimento útil da
ferramenta

mm

650

635

795

770

820

905

975

pol

25,59

26,96

29,33

30,31

32,28

34,05

36,81

Comprimento útil da
ferramenta
com versão antipoeiras

mm

605

590

750

725

775

810

885

pol

23,81

25,19

27,55

28,54

30,51

31,88

34,84

Diâmetro da ferramenta

HB 2200

54

45-58

160-180

44

56

68

80

-1

Dimensões

HB 4200

96

37-48

bar

Pressão de funcionamento

Potência de entrada kW
135

gpm

92

104

116

t

mm

150

155

160

170

180

200

210

pol

5,90

6,10

6,49

6,69

7,08

7,87

8,26

Encontre o demolidor que mais se
adequa ao seu gosto
Quando se trata de escolher um demolidor hidráulico adequado,
muitos utilizadores ainda não têm a certeza de como obter o
melhor desempenho de demolição, tendo em conta o material a
demolir e o prazo.

www.breakingthelimit.com

Alguns factos essenciais:
• o desempenho de percussão é determinado pela energia do
impacto e pela frequência de impactos
• um demolidor hidráulico deve ser concebido de forma a que a
relação entre a energia do impacto e a frequência de impactos
possa variar de acordo com as necessidades da aplicação

E q u i pa m e n t o s a b o r o s o m e r e c e u m a a s s i s t ê n c i a p e r f e i ta

Mantenha a força das suas máquinas
As mangueiras genuínas da Atlas Copco estão preparadas
para aguentar as tensões resultantes das demolições e estão
disponíveis com comprimentos normalizados e especiais.
Uma espiral em fio de aço protege a mangueira contra danos
provocados pelo material a ser cortado e uniões roscadas
especiais tornam possível ligar as mangueiras a todas as
máquinas portadoras industriais.

Ferramentas para todos os trabalhos
Actualmente, os demolidores hidráulicos proporcionam uma
relação de desempenho de percussão/peso significativamente
melhorada, o que, por seu lado, impõe cargas muito superiores
a todos os componentes do demolidor. As dimensões, as propriedades dos materiais e a geometria das pontas das ferramentas têm um impacto superior na fiabilidade, no comportamento
em termos de desgaste, no desempenho e na produtividade.

Por isso, não corra riscos. Apenas ferramentas de trabalho
genuínas garantem que o seu demolidor Atlas Copco continua a
ser a unidade que comprou: uma unidade de produção fiável e
segura, ideal para muitos milhões de impactos.

Lubrificantes
Os lubrificantes da Atlas
Copco oferecem muitas
vantagens que prolongam

Kits de
manutenção

a vida útil e maximizam o funcionamento económico dos nossos
produtos. Melhoram a disponibilidade dos acessórios e dos
casquilhos de desgaste e rolamentos sobresselentes. A utilização
regular dos lubrificantes reduz a manutenção, os custos de
reparação e as paragens dos acessórios e máquinas portadoras. A
utilização da massa lubrificante para o escopro juntamente com o
ContiLube® II economiza lubrificante e protege o ambiente.

Caixas de serviço para demolidores
hidráulicos
A utilização de uma caixa de serviço é indispensável se pretender operar o seu demolidor hidráulico da Atlas Copco de uma
forma rentável. Todas as ferramentas incluídas na caixa permitem
instalar e substituir as ferramentas de trabalho de forma rápida e
segura, e permitem a inspecção do acumulador do pistão de gás
a qualquer momento.

Estes kits incluem todas as
peças necessárias para realizar a
manutenção de acordo com as
especificações da fábrica e contêm
todos os componentes de desgaste
necessários para substituição proactiva e manutenção preventiva.
Contêm uma lista de conteúdo pormenorizada e um esquema
que simplifica a identificação.

Contrato de Assistência
Atlas Copco ProCare™

Disponibilidade máxima e orçamentos fiáveis. Os Contratos
de Assistência Atlas Copco ProCare™ ajudam a
garantir a disponibilidade máxima
do seu demolidor hidráulico e são
adaptados à medida das suas
necessidades.

www.atlascopco.com
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Mangueiras de ligação

Um demolidor hidráulico da Atlas Copco é mais
do que um simples demolidor, é um conceito
global que inclui uma linha completa de produtos
e serviços pós-venda. Cada produto adapta-se
perfeitamente ao demolidor e mantém-no a
funcionar bem durante muito tempo.

