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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

Um dos favoritos do campo firme, o Martelo 
sem recuo de desempenho especial (SP) 
THUNDERBOLT 750 é comprovado para 
agilizar a remoção do parafuso do revestimento 
desgastado e melhorar a segurança do 
operador. Altamente considerado por sua 
versatilidade e confiabilidade, este martelo de 
alto momento oferece uma batida precisa de 
750 joules 90 vezes por minuto e, por isso, é 
uma solução procurada para moinhos grandes, 
médios e pequenos.

• Taxa de trabalho de knock-in acelerada em 
comparação com 1500

• Melhor qualidade, confiabilidade e longevidade do 
setor

• Maior capacidade de manutenção e menores 
custos do ciclo de vida

• Redução do estresse e fadiga do operador
• Elimina práticas perigosas, melhora a segurança 

da recuperação do revestimento
• Maior disponibilidade do moinho e rentabilidade do 

local da mina
• A RME é a fabricante líder mundial de 

equipamentos originais (OEM) de sistemas de 
recuperação do revestimento

Os martelos sem recuo THUNDERBOLT não têm, sem 
dúvida, um corte acima do resto e o THUNDERBOLT 
750 SP não é exceção a esta regra. Conhecido por 
seu manuseio responsivo e proporcionando um 
equilíbrio perfeito de potência e produtividade, o 
THUNDERBOLT 750 SP é um parceiro confiável para 
acelerar a velocidade e a segurança.

Christian Kramer
Gerente de produto THUNDERBOLT, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

PRONTO PARA INTEGRAÇÃO
Power Pack THUNDERBOLT ▪ Lança móvel 
THUNDERBOLT ▪ Guincho THUNDERBOLT ▪ 

Monotrilho de tubo duplo THUNDERBOLT ▪ Lança 
móvel THUNDERBOLT MAGNUM ▪ Guias do eixo do 

cinzel THUNDERBOLT T-MAG ▪ Blindagem de proteção 
THUNDERBOLT RUSSELL ▪ Plataformas elevatórias 

RUSSELL ▪ THUNDERBOLT SKYWAY
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Martelos sem recuo THUNDERBOLT 750 – Desempenho especial

SAIBA MAIS

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

APLICAÇÕES

• Proporciona um impacto inflexível de 750 joules 90 
vezes por minuto

• Projetado com habilidade para garantir o mínimo de 
recuo ao operador ao disparar

• Pendente de observador de segurança para evitar 
disparos acidentais

• Mecanismo de acionamento com duas mãos para 
manuseio e operação mais seguros

• Interface eletrônica do operador para observar o 
desempenho do martelo e controlar o tempo de disparo

• “Integrado” - Monitoramento de condição na unidade 
hidráulica em uso e operação inesperada evita paradas 
não planejadas e ajuda na manutenção preventiva

• Acomoda qualquer fonte de alimentação trifásica 
padrão específica do local

• Sistemas de refrigeração hidráulica e elétrica atualizados 
para maior vida útil do equipamento

• Controles de martelo integrados e intuitivos para a lança 
e o guincho móveis THUNDERBOLT

• Desempenho comprovado pelo setor em uma ampla 
gama de tamanhos de moinho: pequeno, médio e 
grande

• Adequado para Clientes que desejam reforçar 
suas frotas existentes THUNDERBOLT 750 SP e 
THUNDERBOLT 1500 SP para manutenção simplificada 
e gerenciamento de peças

• Substituição segura e potente de martelos de marretas 
manuais, aríetes e ferramentas impróprias para uso 
específico

• Recompra, troca e soluções recondicionadas 
disponíveis

• 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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