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O Manipulador do revestimento de moinho 
MILLMAST POWERSHIFT é um manipulador 
do revestimento de moinho compacto para 
moinhos pequenos e médios com altos níveis 
de carregamento de esfera. Fácil de configurar 
e robusto para lidar com revestimentos de até 
400 kg, o MILLMAST POWERSHIFT elimina 
toda a elevação manual de revestimento para 
recuperação de revestimento segura e eficiente. 
Se uma pessoa pode entrar no moinho, então o 
MILLMAST POWERSHIFT também pode.

• Não importa o espaço livre na frente do moinho
• Baixos custos de investimento e manutenção
• Funcionamento em diversos tamanhos de 

moinho
• Passagem em entradas apertadas
• Eliminação de todas as elevações manuais dos 

revestimentos de moinho
• Redução da fadiga e cansaço físico
• Aprimoramento da segurança em áreas 

perigosas
• Redução do número de pessoas trabalhando no 

moinho
• Duração e custos reduzidos de recuperação 

de revestimento devido à possibilidade de usar 
revestimentos maiores

• Maior vida útil do revestimento e disponibilidade 
da planta

• Armazenamento fácil e econômico

O MILLMAST POWERSHIFT é um sistema avançado 
para o revestimento de moinhos pequenos e médios. Seu 
design patenteado aprimora a segurança e a eficiência, 
possibilitando que o revestimento dos moinhos seja 
recuperado mais rápido, com custos de mão de obra e 
tempo de inatividade do moinho reduzidos.
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A RME é a líder global em design, fabricação, 
fornecimento, manutenção e operação 
de tecnologias de revestimento de moinho.

locais de mineração
atendidos por equipamentos
e serviços da RME

MILLMAST POWERSHITS 
vendidos em todo o mundo
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PRONTO PARA INTEGRAÇÃO
O MILLMAST POWERSHIFT é mais eficiente quando 

usado em combinação com as Ferramentas de remoção 
de parafuso de revestimento (LRTs) da RME, incluindo 

martelos THUNDERBOLT ▪ Martelos sem recuo 
THUNDERBOLT são projetados especificamente para 

revestimentos de todos os tipos e tamanhos de moinhos
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• Erguido em minutos e capaz de lidar com 
revestimentos de até 400 kg

• O MILLMAST POWERSHIFT elimina toda a elevação 
manual de revestimento para operação segura

• A energia é fornecida pelo conjunto de potência do 
MILLMAST fora do moinho

• Componente sofisticado de design minimiza o peso do 
componente para uma configuração fácil e rápida por 
duas pessoas

• Operadores treinados podem configurar o MILLMAST 
POWERSHIFT em menos de cinco minutos

• Projetado para trabalhar em diversas dimensões de 
moinho

• A articulação de -20°/+30° da lança permite que 
as equipes recuperem o revestimento de várias 
linhas acima da altura de carga antes de se mover 
gradualmente no moinho

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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