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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

O THUNDERBOLT 250 combina qualidade, 
confiabilidade, segurança e produtividade 
RME com a vantagem de facilidade de 
uso e mobilidade portátil. Pesando apenas 
22 kg, enquanto fornece 250 joules 
precisos de impacto 60 vezes por minuto, 
o THUNDERBOLT 250 elimina oscilações 
imprecisas do balanço do martelo e o risco 
de ferimentos do operador.

• Portátil, fácil de manusear, operacional em 
minutos

• Energia pneumática segura para ambientes 
perigosos

• Robustez e confiabilidade líderes do setor

• Baixa necessidade de manutenção e custo 
total do ciclo de vida

• Elimina tarefas manuais repetitivas, de alto 
risco e inseguras

• Melhora a produtividade da recuperação do 
revestimento para maior disponibilidade do 
moinho

O THUNDERBOLT 250 pode muito bem ser mais leve 
em peso, mas não em impacto. Além de gerar 250 
joules de força a cada segundo, seu fácil manuseio 
beneficia moinhos menores e equipes de serviço de 
campo, garantindo maior produtividade e segurança.

Christian Kramer
Gerente de produto THUNDERBOLT, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

PRONTO PARA INTEGRAÇÃO
Guincho pneumático THUNDERBOLT ▪ Guias do 

eixo do cinzel THUNDERBOLT T-MAG ▪ Blindagem 
de proteção THUNDERBOLT RUSSELL ▪ Monotrilho 
de tubo duplo THUNDERBOLT ▪ Lança de cotovelo 
móvel THUNDERBOLT ▪ Sistemas de suspensão de 

balanceador de mola certificados

A RME é a maior fabricante de equipamento 
original (OEM) do mundo no setor de sistemas
de recuperação de revestimento de usinas.
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Martelos sem recuo THUNDERBOLT 250

SAIBA MAIS

RME has operations and personnel in | Asia-Pacific | Europe | Africa | South Africa | North America | Central America | South America | Middle East

APLICAÇÕES

• Solução pneumática, portátil, plug-n-go
• Proporciona 250 joules de força consistentemente 

controlados 60 vezes por minuto
• A 22 kg, pode ser operado por duas equipes de 

recuperação de revestimento sem necessidade de 
suspensão

• Design ergonomicamente superior para fácil manuseio 
durante longos períodos de uso

• Carrinho móvel e alças de elevação de unidade inteira 
para fácil transporte por equipe ou guindaste

• Mecanismos de segurança integrados para evitar 
descargas acidentais

• O regulador de ar garante um desempenho de disparo 
de martelo ideal e previsível

• Local de elevação do centro de gravidade do martelo 
para suspensão opcional de um balanceador de mola

• Engenharia de precisão comprovada e fabricação de 
peças garantem baixo desgaste e vida útil prolongada

• Componentes mecanicamente integrados, martelo, 
carrinho, conjunto de mangueiras, cinzéis, para 
armazenamento seguro e eficiente em termos de 
espaço entre as recuperações do revestimento

• Ideal para moinhos de menor capacidade ou 
revestimentos mais leves, particularmente aqueles 
ainda atendidos por martelos manuais inseguros

• Adequado para locais com opções de suspensão 
limitadas ou áreas onde as ferramentas elétricas são 
um perigo potencial

• Um companheiro portátil de remoção de parafuso de 
revestimento de alto desempenho para equipes de 
serviço de campo

• A RME está pronta para orientar os Clientes através 
do processo de seleção THUNDERBOLT para seus 
requisitos de moinhos

SOMOS RME

A RME nasceu há mais de 35 anos fortemente determinada 
a enfrentar os desafios de nossos Clientes. Desde então, o 
Sistema de recuperação de revestimento de moinhos da RME 
dividiu por quatro o tempo para recuperar revestimento de 
nossos Clientes e erradicou muitos problemas de segurança. 
Essa mesma busca orienta o desenvolvimento de nossa 
Tecnologia RME INSIDEOUT, ajudando os Clientes a eliminar 
os riscos fatais ao permitir a recuperação de revestimentos a 
partir do exterior dos moinhos.

Cherylyn Russell
Diretora de atendimento ao Cliente, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

sales@rmeGlobal.com  
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