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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

O THUNDERBOLT MAGNUM 1000 é o 
martelo sem recuo mais produtivo do setor. 
A impressionante taxa de batidas acelerada 
e os disparos rápidos de alta velocidade 
reduzem comprovadamente a fase crítica 
de knock-in durante a recuperação de 
revestimento das usinas. A produtividade 
versátil do THUNDERBOLT MAGNUM 1000 tem 
desempenho excelente em diversos ambientes 
e entra maior disponibilidade da usina por meio 
de recuperações de revestimento rápidas, 
confiáveis e seguras.

• Precisão desenvolvida para atingir longevidade, 
confiabilidade e desempenho incomparáveis no 
setor

• Intervalos de manutenção e custo de ciclo de vida 
reduzidos

• Acessibilidade de componentes aprimorada para 
facilidade de manutenção

• Integridade do ativo otimizada com monitoramento 
integrado e inteligente

• Segurança do operador sem precedentes com 
nova ergonomia e redução de choques

• Produtividade do martelo constantemente alta, 
o que significa menor duração do knock-in, 
recuperação de revestimento mais rápida e maior 
disponibilidade da usina

Com uma taxa de disparos rápidos imbatível de 
até 160 sopros por minuto, e até 1.000 joules por 
sopro, o THUNDERBOLT MAGNUM 1000 supera 
o desempenho de todas as outras ferramentas de 
remoção de parafuso de revestimento de uso geral 
quando o assunto é taxa de trabalho de knock-in, 
velocidade e segurança.

David Groves
Líder da equipe de pesquisa – P&D, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

PRONTO PARA INTEGRAÇÃO
Unidade de alimentação THUNDERBOLT MAGNUM ▪ Lança 
móvel THUNDERBOLT MAGNUM ▪ Guincho THUNDERBOLT 
▪ Guias de eixo de cinzel THUNDERBOLT T-MAG ▪ Escudo 

protetor THUNDERBOLT RUSSELL ▪ THUNDERBOLT 
SKYWAY ▪ Plataformas de elevação RUSSELL

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 MAGNUM 1000

SAIBA MAIS
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APLICAÇÕES

• Novo “Modo MAGNUM“ programável pelo operador para 
obter segurança de precisão e controle mais granular

• Impacto de sopro de alta energia a 1.000 joules por sopro 
no Modo MAGNUM (33%) e 750 joules no modo padrão¹

• Taxa de disparos rápidos constante e controlada 
eletronicamente de 140 sopros por minuto (BPM) no Modo 
MAGNUM (55%) e 160 BPM (77%) no modo padrão¹

• Intervalos de manutenção estendidos a 100 mil sopros 
(150%)1

• Redução pioneira de choque de disparo seco do recuo 
(90%) minimiza a tensão da máquina e a fadiga do 
operador¹

• Invólucro removível para facilitar o acesso aos 
componentes e aprimorar a capacidade de reparo

• Mecanismo de segurança de acionador de contato de 
ação dupla gerenciado eletronicamente elimina o risco de 
disparos acidentais

• Sistemas hidráulicos reprojetados para uso e segurança 
operacional aprimorados

• Integração à nova Unidade de alimentação THUNDERBOLT 
MAGNUM, que também é intercambiável com os modelos 
THUNDERBOLT MAGNUM 1000 e 2000

1 Comparado ao Martelo sem recuo THUNDERBOLT 750 Special Performance

• Desempenho excelente em uma ampla gama de 
aplicações de usina e recuperação de revestimento 
muito desgastado de usinas SAG pequenas, médias 
e grandes por meio da oferta de ganhos de economia 
quantificáveis aos Clientes

• Combina uma eficiente taxa de disparos rápidos com 
uma tecnologia de ponta inteligente para recuperar 
revestimento de forma sempre segura, confiável e rápida

• A RME está pronta para guiar os Clientes no processo 
de seleção do THUNDERBOLT de acordo com os 
requisitos da usina

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.
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