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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

A solução multifuncional THUNDERBOLT Orbit™ 
é uma revolução para mudanças de revestimento 
de cobertura de triturador de cone. Ao fornecer 
sopro de alta velocidade em um martelo sem 
recuo THUNDERBOLT, as porcas das coberturas 
desgastadas se soltam e é mais fácil e rápido fixar 
as peças de substituição. A THUNDERBOLT Orbit 
elimina a necessidade de força humana usando 
bate-estacas e chaves rudimentares e representa 
o método mais rápido e seguro do setor para a 
remoção e tensionamento de porcas de cobertura.

• Reduz a inatividade do circuito do triturador e 
aprimora a previsibilidade da manutenção

• Elimina práticas perigosas, elimina os riscos 
para os operadores, aprimora a conformidade 
com HSE e ESG

• Evita danos ao equipamento e protege a 
integridade dos ativos

• Expande a utilização e a versatilidade do ativo 
do martelo sem recuo THUNDERBOLT

• Minimiza os requisitos operacionais de 
manutenção e os custos do trabalho

• Melhora a eficiência e a segurança operacional
• Maior disponibilidade, rendimento e 

lucratividade do trituradorAs tarefas de manutenção mais difíceis demandam 
tecnologias competentes que lidam com as 
condições de forma segura. A THUNDERBOLT 
Orbit é uma combinação inteligente do martelo 
sem recuo hidráulico mais confiável e eficiente do 
setor e uma tecnologia multifuncional de torque 
de porca de cobertura. Ele oferece uma mudança 
na forma em que as operações manipulam as 
porcas da cobertura do triturador com um grande 
aprimoramento da velocidade e da segurança.
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Gerente de produtos THUNDERBOLT
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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 multifuncional totalmente integrada para 
remoção e instalação de porca de cobertura do triturador 
de cone

• Projetada para trabalhar com a linha de martelo sem 
recuo THUNDERBOLT

• Aproveite a energia de impacto do martelo 
THUNDERBOLT de até 2000 joules* e taxas de 
acionamento de até 160 golpes^ por minuto, para 
diferentes condições de local, precisão, segurança e 
controle 

• Transfira os martelos THUNDERBOLT entre moinhos e 
trituradores de cone para maior versatilidade e utilização 
de ativos

• Suspensão de martelo THUNDERBOLT segura e 
protegida

• Braço de torque com força incrível e placa adaptadora de 
interface de porca de cobertura

• Balanceadores de contrapeso integrados para 
estabilidade e eficiência ideal de tensionamento/soltura

• Suporte de cinzel para alinhamento do acionamento do 
martelo otimizado e seguro

• Estrutura de transporte com encaixes de empilhadeira e 
olhais de içamento por guindaste para a portabilidade no 
local

• Prendedores e fixadores para o armazenamento seguro e 
protegido entre usos

* Martelo sem recuo THUNDERBOLT MAGNUM 2000
^ Martelo sem recuo THUNDERBOLT MAGNUM 1000

• Projetado com precisão em diversos tamanhos 
comuns para remoção e tensionamento mais seguros e 
rápidos de porca de cobertura de triturador de cone

• Uso do Cliente demonstrou reduções na instalação 
de porca de cobertura de, em média, 3 a 4 horas até, 
aproximadamente, 15 a 20 minutos (os tempos variam 
de acordo com as condições do local)

• Disponível como uma solução multifuncional pronta 
para uso ou complemento para seus martelos sem 
recuo THUNDERBOLT existentes no local

SAIBA MAIS

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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