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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

O THUNDERBOLT MAGNUM 2000 é o 
martelo sem recuo mais eficiente do setor de 
recuperação de revestimento de usinas, e fornece 
comprovadamente o que há de melhor em 
energia de impacto por sopro. Para aplicações 
que necessitam de momento e força máximos, 
o THUNDERBOLT MAGNUM 2000 agilizará 
facilmente as fases mais difíceis de knock-in 
nas condições mais desafiadoras para uma 
recuperação de revestimento rápida, confiável e 
segura e maior disponibilidade da usina.

• Combina força e poder de cisalhamento com 
longevidade e confiabilidade de equipamento 
líderes do setor

• Remoção de parafusos de revestimento rígidos, 
emperrados e profundamente encravados feita de 
forma mais rápida, fácil e segura

• 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

• Menos tempo de knock-in significa recuperação 
de revestimento mais rápida e oportunidades para 
aprimorar a lucratividade do concentrador

Chegando a impressionantes 2.000 joules por 
sopro, o novo THUNDERBOLT MAGNUM 2000 
é incomparável quando o assunto é concluir as 
remoções mais difíceis de parafusos de revestimento 
no menor tempo possível e, ao mesmo tempo, manter 
a equipe de recuperação de revestimento segura.

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 2000

SAIBA MAIS

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

APLICAÇÕES

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

• Impacto de alta energia extremo a 2.000 joules por sopro 
(33%) no Modo MAGNUM e 1.500 joules no modo padrão¹

• Taxa de batidas constante e controlada eletronicamente de 
70 sopros por minuto (BPM) no Modo MAGNUM (16%) e 
80 BPM (33%) no modo padrão¹

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

• 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 1500 Special Performance

• Projetado para concluir os trabalhos mais difíceis de remoção 
de parafusos de revestimento , seja em usinas grandes 
com revestimentos pesados ou parafusos emperrados de 
extremidade de descarga, no menor tempo possível

• Combina potência máxima e tecnologia de ponta para 
recuperações de revestimento rápidas, confiáveis e seguras

• Avaliações comerciais iniciais demonstraram knock-in de 
revestimento desgastado com reduções e eliminação de 
rebarbação, proporcionando economia de tempo

• 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.

Cherylyn Russell
Diretora de atendimento ao Cliente, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

sales@rmeGlobal.com  

Centros de Serviço Regionais da RME

rmeGlobal.com

OHS
ISO 45001


