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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

A Lança móvel THUNDERBOLT MAGNUM foi 
desenvolvida para garantir que os Martelos sem 
recuo THUNDERBOLT fiquem suspensos com 
segurança e tenham um desempenho excepcional 
durante a remoção de parafusos de revestimento 
desgastados. Seu maior alcance, ergonomia 
aprimorada, versatilidade portátil e operação mais 
simples proporcionam melhorias na produtividade 
de knock-in, aumentam o uso do ativo e garantem 
recuperação de revestimentos rápida, confiável e 
segura.

• Produtividade de knock-in aprimorada: seu maior 
alcance permite acessar mais parafusos e reduzir o 
acionamento intermitente da usina

• Desenvolvimento preciso de ergonomia e 
funcionalidade para obter segurança do operador 
líder do setor

• Retorno sobre uso do ativo otimizado: use com 
todos os modelos de martelo e em várias usinas

• Redução do tempo de inatividade por meio 
de manutenção local imediata com suporte de 
manutenção integrado

• Melhoria da eficiência geral do equipamento (OEE) 
dos Martelos sem recuo THUNDERBOLT

• Oportunidades para recuperação de revestimento 
mais rápida e segura e maior disponibilidade da 
usina

A nova geração de Lança móvel THUNDERBOLT 
MAGNUM não só entrega suspensão robusta e 
confiável de Martelos sem recuo THUNDERBOLT, 
mas também faz avanços significativos na facilidade 
de operação, versatilidade, produtividade de 
recuperação de revestimento e segurança do 
operador.

Christian Kramer
Gerente de produto THUNDERBOLT, 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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Lança móvel THUNDERBOLT MAGNUM

SAIBA MAIS
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APLICAÇÕES

• Capacidade para lidar com cargas de trabalho de até 500 
kg com rotação de 360 graus

• Recurso com maior alcance: atinja parafusos na face da 
usina em uma janela de até 2.340 mm de altura (30%) e 
8.000 mm de largura¹

• Inicialização hidráulica rápida e fácil de fábrica, além de 
funções de extensão, retração, elevação e abaixamento

• Base de três pernas para maior estabilidade, risco de 
desligamento reduzido e maior segurança

• Contrapeso de aço bem posicionado e totalmente 
integrado na traseira do chassi da lança móvel para um 
equilíbrio de carga seguro, maior altura em relação ao 
solo e mais estabilidade

• Mecanismos de acionador ergonômico superiores com 
controles do operador simplificados quando usados com 
a linha MAGNUM

• Maior segurança do operador com novo freio mecânico 
para fixar a lança na posição e evitar rotação acidental

• Suporte de manutenção da lança móvel MAGNUM 
para manutenção local imediata e tempo de inatividade 
reduzido

• Nova proteção da polia da lança para proteger melhor 
os componentes e aprimorar a confiabilidade do 
equipamento

• Compatível com todos os Martelos sem recuo 
THUNDERBOLT hidráulicos

1 Comparado à Lança móvel acionada hidraulicamente THUNDERBOLT

• Desenvolvida para usinas grandes e pequenas, 
abrangendo uma ampla gama de aplicações

• Suspensão de funcionalidade dupla para knock-in 
de parafuso e manutenção do Martelo sem recuo 
THUNDERBOLT

• Atenda várias usinas com a mesma Lança móvel 
MAGNUM para aumentar o uso do equipamento, vida útil 
e retorno sobre ativo

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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