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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

O martelo sem recuo THUNDERBOLT 500 
é a ferramenta de remoção de parafuso de 
revestimento pneumático topo de linha do 
setor. Acabaram os dias de balanços errados e 
golpes de relance de marreta, este martelo gera 
um exato 500 joules a cada segundo de forma 
consistente. Ideal para moinhos de pequena 
e média capacidade, o THUNDERBOLT 500 
aumentará imediatamente a segurança e a 
disponibilidade do moinho.

• Solução mecanicamente integrada de 
engenharia de precisão

• Alimentação pneumática para operação 
segura em locais perigosos

• Robustez e confiabilidade líderes do setor

• Baixa necessidade de manutenção e custos 
totais do ciclo de vida

• Elimina tarefas manuais perigosas, garante a 
segurança do operador

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

O THUNDERBOLT 500 é inegavelmente o martelo 
sem recuo movido a ar de maior desempenho do 
setor de recuperação do revestimento. Não só dá 
um soco durante o knock-in, mas também põe um 
fim enfático aos processos inseguros de remoção de 
parafusos do revestimento que afetam a saúde e a 
segurança de sua equipe.
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

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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APLICAÇÕES

• Solução de remoção de parafuso de revestimento 
desgastado, plug-n-go, pneumática

• Proporciona um impacto inabalável de 500 joules, 60 
vezes por minuto

• O design sem recuo minimiza a fadiga do operador e 
maximiza a segurança

• Mecanismos de segurança integrados para evitar 
descargas acidentais

• Intensificador de ar para desempenho ideal do martelo, 
independentemente da pressão do ar da planta

• O contador de sopro a bordo monitora o uso para 
planejamento de manutenção preventiva

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

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

• Alças de elevação do guindaste e bolsos tipo 
empilhadeira para fácil transporte ao redor dos circuitos 
do moinho

• Componentes mecanicamente integrados, 
intensificador de ar, martelo, carretel de mangueira, 
cinzéis, para armazenamento seguro e eficiente 
em termos de espaço entre as recuperações do 
revestimento

• Ideal para moinhos de pequena a média capacidade, 
especialmente aqueles ainda atendidos por martelos e 
aríetes manuais

• Adequado para uso em ambientes onde as ferramentas 
elétricas são um perigo potencial

• Um companheiro flexível para frotas de martelo sem 
recuo THUNDERBOLT 750 e 1500 com alimentação 
hidráulica

• 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
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