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DIMENSIONAMENTO DE UM BOOM E UM ROMPEDOR
Soluções 
      voltadas 
          à aplicação 

BTI (Breaker Technology)  tem fornecido produtos e serviços 
projetados especificamente para atender as exigentes 
necessidades de indústrias pedreira e de mineração desde 1958. 
Nossa experiência nos ensinou que a combinação de informações 
e parcerias com equipamentos de alta qualidade geram os 
melhores resultados. Diversos fatores importantes devem ser 
levados em conta na escolha de seu novo sistema rompedor de 
rochas.

Classe do rompedor
A potência do rompedor é determinada pela dureza, resistência
e tamanho do material que precisa ser quebrado. O tamanho 
do seu triturador ou do seu veículo Grizzly também afeta o 
tamanho do rompedor a ser selecionado.

Modelo de boom
O boom que você escolher para carregar o rompedor selecionado 
depende da capacidade que ele tiver para cobrir completamente 
a área onde o material deverá ser quebrado, escavado ou lavado.

Energy packs
Os energy packs são compatíveis com o martelo e o boom para 
garantir um ótimo desempenho e confiabilidade com base nas 
circunstâncias particulares de cada operação.

Controles
Nossos sistemas oferecem flexibilidade, possibilitando operações 
seguras e eficazes em praticamente qualquer lugar:
Controles elétrico-hidráulicos:  200 pés (60 m)
Controle remoto de rádio:   325 pés (100 m)
Cabo coaxial com suporte de câmera:  1500 pés (457 m)
Fibra óptica:    7 milhas (11,2 km)

BTI irá ajudar você a afinar a sua seleção com a criação de um 
layout da área e de um pacote de engenharia. Para ajudar com 
um bom planejamento e controle de custos, nossos técnicos 
também dá conselhos sobre equipe de funcionários, requisitos 
para guindastes e considerações para desde sistemas elétricos 
até hidráulicos. Além disso, a BTI pode fazer recomendações para 
qualquer suporte local que você porventura precisar.

Contate a BTI e deixe-nos fornecer uma solução completa para 
você.

Alcance máximo 
Alcance horizontal 

Alcance 
Vertical 

Cobertura de 

Rompedores 
Vertical

Dimensionamento 
e aplicação do boom

APLICAÇÃO MBS12H MBS13H PB12H NT12 NT16 NT20 NT24
Móvel Móvel Móvel Móvel

Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário

GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY

Giratório

Faixa de peso de operação 
(Sistema completo ) lb (kg) 6108 - 8026

(2770 - 3640)
6428 - 8346

(2915 - 3785)
9000 - 11070
(4080 - 5020)

10396 - 12616
(4715 - 5722)

10648 - 12868
(4829 - 6434)

10900 - 13120
(4943 - 5950)

11152 - 12254
(5058 - 5557)

Alcance vertical* pés-in  (m) 7’ 11”  (2.4) 7’ 2”  (2.2) 11’ 11”  (3.6) 9’ 10”  (3.0) 12’ 10”  (3.9) 16’ 2”  (4.9) 22’ 3”  (6.7)

Alcance horizontal* pés-in  (m) 11’ 7”  (3.5) 12’ 11”  (3.9) 12’ 5”  (3.8) 13’ 2”  (4.0) 15’ 1”  (4.6) 19’ 1”  (5.8) 24’ 0”  (7.3)

Alcance máximo* pés-in  (m) 16’ 0”  (4.8) 16’ 5”  (5.0) 18’ 2”  (5.5) 18’ 10”  (5.7) 20’ 8”  (6.3) 24’ 8”  (7.5) 30’ 11”  (9.4)

Método do balanço / arco Mesa giratória 
220°

Mesa giratória 
220°

poste giratório 
150°

poste giratório 
170°

poste giratório
170°

poste giratório
170°

poste giratório
170°

Tipos de martelos recomendados BX10 - BX30 BX10 - BX30 BX10 - BX30 BX10 - BX30 BX10 - BX30 BX10 - BX30 BX10 - BX30

*Dimensões medido a partir do centro de sistemas hidráulicos rocas rompe movimento. Dimensões com base em tamanhos nominais de martelo hidráulico que podem mudar quando martelo hidráulico diferente é usado. 
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MRH16 MRH20 MRH25 MRH30 MRHT16 MRHT20 MRHT25 MRXT24 MRXT30 MRXT36

Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário Estacionário

GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY GRIZZLY

Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório
17894 - 22300
(8115 - 10113)

18294 - 21060
(8297 - 9551)

19194 - 21300
(8705 - 9660)

24894 - 27000
(11289-12245)

18027 - 22343
(8176 - 10133)

18337 - 21103
(8316 - 9571)

19237 - 21343
(8724 - 9679)

31900-35214
(14467-15970)

33700-37014
(15283-16786)

36100-36913
(16372-16741)

14’ 9”  (4.5) 18 0”  (5.4) 21’ 5”  (6.5) 24’ 7”  (7.5) 13’ 4”  (4.0) 16’ 7”  (5.0) 20’ 1”  (6.2) 17’ 3”  (5.3) 21’ 7”  (6.6) 27’ 5”  (8.3)

16’ 7”  (5.0) 20’ 6”  (6.2) 25’ 0”  (7.6) 30’ 1”  (9.1) 16’ 3”  (4.9) 20’ 1”  (6.1) 24’ 7”  (7.5) 23’ 2”  (7.0) 28’ 3”  (8.6) 34’ 10”  (10.6)

23’ 9”  (7.2) 27’ 7”  (8.4) 33’ 0”  (9.7) 36’ 5”  (11.1) 23’ 4”  (7.1) 27’ 2”  (8.3) 31’ 8”  (9.5) 31’ 6”  (9.6) 36’ 6”  (11.1) 43’ 8”  (13.3)

Mesa giratória 
170°

poste giratório
170°

poste giratório 
170°

poste giratório
150°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
 330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

BX20 - BXR85 BX20 - BXR65 BX20 - BXR50 BX20 - BXR65 BX20 - BXR85 BX20 - BXR65 BX20 - BXR50 BX40 - BXR85 BX40 - BXR85 BX40 - BXR65

Móvel Estacionário

As trituradoras móveis são, como o nome indica, 
projetadas para serem transferidos de um local 
para o outro. O sistema rompedor de rochas 
adequado será acoplado à trituradora de forma 
segura, de modo que a trituradora possa ser 
movida sem desmontar o rompedor montado, e, 
ainda assim, sendo suficientemente grande para 
executar as operações de limpeza e rompimento 
necessárias.

MBS12H
MBS13H
PB12H
BX8 to BX30

As trituradoras de mandíbula e trituradoras 
de mandíbula de impacto são geralmente 
alimentadas por uma caixa rochosa utilizando-
se um alimentador vibratório. O rompedor 
de rochas deve ser posicionado de forma que 
possa ajudar a colocar as rochas dentro da 
trituradora, reduzir tamanhos excessivos e ser 
capaz de chegar até a trituradora para ajudar a 
limpar a mandíbula.

MBS12H  
MBS13H
PB12H / NT
MRH / MRHT
BX15 to BXR85



GRIZZLY GYRATORY

TTX30 TTX36 TTX40 TTX45 TRX46 TRX52 TRX58

Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório Giratório
45557-50407

(20661-22860)
47594-51194

(21585-23217)
49152-51452

(22291-23334)
50460-52760
(2284-23927)

93300-99200
(42320-44996)

101400-107500
(45994-48761)

109500-115600
(49668-52435)

24’ 5”  (7.4) 32’ 4”  (9.8) 36’ 11”  (11.3) 42’ 3”  (12.8) 45’ 8”  (13.9) 51’ 9”  (15.8) 55’ 9”  (17.0)

30’ 0”  (9.1) 35’ 7”  (10.8) 39’ 0”  (11.9) 43’ 0”  (13.4) 45’ 10”  (13.9) 52’ 0”  (15.8) 69’ 0”  (21.11)

38’ 11  (11.8) 44’ 4”  (13.5) 48’ 6”  (14.8) 53’ 6”  (16.3) 57’ 10”  (17.6) 64’ 0”  (19.5) 70’ 0”  (21.3)

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

Mesa giratória 
330°

BXR50-BXR120 BXR50-BXR100 BXR50-BXR85 BXR50-BXR85 BXR85-BXR160 BXR85-BXR160 BXR85-BXR160

Os aplicativos Grizzly são extremamente 
rústicos por natureza. O boom está sujeito 
a uma elevada quantidade de obstáculos 
no seu caminho e nas laterais, de vários 
tamanhos. Os booms da BTI são projetados 
com largas seções de cruzamento, pinos 
extremamente grandes e chapas de aço 
altamente reforçadas. Tudo isso projetado 
para colocar cargas pesadas no boom.

Grandes trabalhos requerem grandes booms 
e rompedores. A grande variedade de booms 
giratórios da BTI permite a cobertura completa 
de rompedores entre a caixa rochosa e a boca 
da trituradora. A linha completa de grandes 
martelos da BTI é desenvolvida especialmente 
para que os giratórios possam eliminar 
rapidamente qualquer ponte ou obstrução, 
dando continuidade ao fluxo consistente de 
material para dentro da trituradeira.

PB12H / NT
MRH / MRHT
MRXT
BX20 to BXR85

MRH / MRHT
MRXT
TTX / TRX
BX40 to 
BXR160



POWER PACKS

OPÇÕES PARA POWER PACKS

OPÇÕES GERAIS

Modelo 
de power pack

PP
60-30

PP
60-40

PP
60-50

PP
60-60

PP
100-50

PP
100-60

PP
100-75

PP
100-100

PP
100-125

PP
100-150

Encontrando o boom 
adequado

MBS, PB, 
NT

MBS, PB, 
NT

MBS, 
PB, NT

MBS, PB, 
NT

MRH/
MRHT MRH/MRHT MRH/MRHT MRH/MRHT

MRXT
MRH/MRHT

MRXT MRXT

Encontrando o 
rompedor adequado

BX8 
BX10

BX15  
BX20

BX20
BX30 BX30 BX20

BX30
BX30
BX40 BX40 BX40

BXR50
BXR65
BXR85 BXR85

Volume do reser-
vatório/ galão (litro) 60 (227) 60 (227) 60 (227) 60 (227) 100 (380) 100 (380) 100 (380) 100 (380) 100 (380) 100 (380)

Requisitos de 
energia / HP (KW) 30 (22) 40 (30) 50 (37) 60 (45) 50 (37) 60 (45) 75 (55) 100 (74) 125 (92) 150 (111)

Modelo 
de power pack

PP
100-150

PP
200-100

PP
200-125

PP
200-150

PP
200-200

PP
200-200

PP
300-300

Encontrando o boom 
adequado MRXT-HVC TTX TTX TTX TTX TTX-HVC TRX-HVC

Encontrando o 
rompedor adequado

BX40 to
BXR85 BXR50 BXR65 BXR85 BXR100

BXR120
BXR50 to
BXR120

BXR85 to
BXR160

Volume do reser-
vatório/ galão (litro) 100 (380) 200 (760) 200 (760) 200 (760) 200 (760) 200 (760) 300 (1140)

Requisitos de 
energia / HP (KW) 150 (111) 100 (74) 125 (92) 150 (111) 200 (148) 200 (148) 300 (221)

Equipamento padrão
•	 Bombas de pistão de placas oscilantes com 

sensor de carga / potência constante com 
controle para carga extremamente pesada, 
todas apropriadamente soldadas de 
acordo com os aplicativos de alta vibração

•	 Tampa pressurizada do reservatório com 
filtragem de ar

•	 Coadores de sucção (nos modelos maiores)
•	 Filtro de pressão do fluxo completo com 

indicador visual
•	 Filtro de retorno do fluxo completo com 

indicador visual
•	 Entrada da bomba inundada
•	 Tampa de inspeção / limpeza
•	 Indicador do nível de fluido
•	 Indicador da temperatura de fluido

Equipamento opcional
•	 Aquecedor de imersão 
•	 Pingadeira
•	 Kit completo de bombas de mão
•	 Indicador de filtro elétrico
•	 Power pack para temperaturas extremamente baixas
•	 Ciclo para trabalho extremo e refrigeração para 

temperaturas altas
•	 Painel da partida do motor & centro de controle do 

power pack
•	 Trava para temperatura alta / baixa
•	 Kit de carregamento hidráulico para altitude elevada
•	 Compensação de motor elétrico para altitude 

elevada
•	 Motor elétrico de eficiência premium
•	 À prova de explosão
•	 Sistemas de contenção de incêndios
•	 Compatibilidade de fluidos para contenção de 

incêndios
•	 Motor de bomba de pressão elevada / potência 

elevada
•	 Compartimento do power pack completoOpções para booms

•	 Boom com mangueira (não tubos hidráulicos)
•	 Conexões de mangueira opcionais flange separadora SAE 

e ORFS
•	 Válvulas contadoras de carregamento e queda em todas as 

funções do boom
•	 Trava anti-picadeira da trituradora
•	 Sistemas de lubrificação automáticos
•	 Boom com mangueira (tubos não-hidráulicos)
•	 Sistema de lubrificação central / manual
•	 Expander pins™
•	 Pedestal para kit de acoplagem de estruturas de aço
•	 Pedestal para kit de acoplagem de bases de concreto
•	 Pacote de condicionamento para tempo com temperaturas 

baixas
•	 Construção de chapa de aço para tempo com temperaturas 

baixas
•	 Fixação de gancho e caçamba
•	 Start-up e encomenda
•	 Instalação e supervisão

Equipamento opcional
•	 Controle joystick elétrico-hidráulico para 

acoplagem
•	 Controle joystick elétrico-hidráulico portátil
•	 Controle remoto hidráulico manual
•	 Controle remoto de rádio
•	 Sistema de controle de IQAN (Can Bus)
•	 Largura do cabo do controle
•	 Upgrade co-axial e de fibra ótica de longa 

distância
•	 Cadeira ergonômica com controle joystick
•	 Controle remoto secundário
•	 Painel de controle remoto / partida do motor 

do power pack
•	 Cabines do operador com aquecedor, ar 

condicionado, pressurização da cabine e 
janelas à prova de explosão

Sistemas de controle
Os booms de rompedores de rochas da BTI 
são automaticamente acompanhados por 
controles elétrico-hidráulicos totalmente 
proporcionais de dois joysticks idênticos, 
os quais operam uma válvula de controle 
direcional com sensor de carga totalmente 
proporcional, proporcionando, assim, 
um controle variável e preciso de todas 
as funções do boom. O sistema básico 
pode ser modificado para suprir várias 
necessidades, incluindo consoles de controle 
adicionais para manutenção e aplicativos de 
longa distância.



Grizzly  

Giratória

8

6

4

3

2

1

.5

.25

5 15 20
Tamanho excessivo de toneladas por hora

Dimensão 
do tamanho 

excessivo 
(jarda cúbica)

BX20

BX40

BXR85

10

BXR50

BXR85

BXR120
84”

72”

60”

48”

Abertura da 
giratória 

36”

500 1000 2000
Produção de toneladas por hora 

4000 8000

Trituradora de Mandíbula

Trituradora de Impacto

54” x 60”

42” x 48”

30” x 42”

22” x 48”

300 900 1500
Produção de toneladas por hora 

Tamanho da 
mandíbula 

BX10

BX20

BX40 BXR50

90” x 72”

72” x 60”

60” x 48”

42” x 30”

300 900 1500
Produção de toneladas por hora 

Impactor
Inlet Size

BX10

BX20

BX40 BXR50

Estas tabelas 
fornecem 
somente 
um cálculo 
aproximado. 
Contate a BTI 
para obter 
ajuda sobre o 
dimensionamento 
do seu rompedor. 

ROMPEDORES

OPÇÕES PARA ROMPEDORES

BX Breakers BX4 BX6 BX8 BX10 BX15 BX20 BX30 BX40

Classe de energia ft-lb (Joule) 400 (550) 600 (800) 800 (1080) 1000 (1350) 1500 (2000) 2000 (2700) 3000 (4100) 4000 (5400)

Frequência do impacto (BPM) 950 1000 900 900 700 550 550 500

Fluxo de óleo GPM (LPM) 11 (40) 13 (50) 14 (55) 21 (80) 27 (100) 29 (110) 37 (140) 42 (160)

Pressão operacional PSI (BAR) 1740 (120) 1740 (120) 2000 (140) 2000 (140) 2000 (140) 2300 (160) 2300 (160) 2450 (170)

Peso de trabalho lb (kg) 420 (190) 440 (200) 735 (333) 948 (430) 1355 (615) 2050 (930) 2670 (1210) 3830 (1740)

Diâmetro da ferramenta in (mm) 2.1 (53) 2.4 (62) 2.8 (70) 3.1 (78) 3.3 (85) 4.1 (105) 4.7 (120) 5.3 (135)

BXR Breakers BXR50 BXR65 BXR85 BXR100 BXR120 BXR160

Classe de energia ft-lb (Joule) 5000 (6800) 6500 (8800) 8500 (11500) 10000 (13500) 12000 (16300) 16000 (21500)

Frequência do impacto (BPM) 561 487 426 460 413 318

Fluxo de óleo GPM (LPM) 58 (220) 61 (230) 66 (250) 90 (340) 106 (400) 119 (450)

Pressão operacional PSI (BAR) 2755 (190)  2755 (190) 2755 (190) 2755 (190) 2755 (190) 2755 (190)

Peso de trabalho lb (kg) 4200 (1900) 4860 (2200) 6500 (2950) 7800 (3550) 9050 (4100) 12400 (5630)

Diâmetro da ferramenta in (mm) 5.5 (140) 6.0 (150) 6.3 (160) 6.7 (170) 7.1 (180) 7.9 (200)

DIMENSIONAMENTO DE UM ROMPEDOR A acoplagem 
lateral 

superior é 
acompanhada 
pela ferramenta 
de remoção de 
concavidades e 
obstáculos severos

Os rompedores das séries full 
line de BX e BXR da BTI são 
acompanhados por alojamentos 
de cargas extremamente 
pesadas, sistemas internos de 
amortecimento de choques e 
garras de rochas configuradas para 
ambientes de mineração constante.

Equipamento opcional
•	 Suportes de extensão
•	 Acopladores rápidos mecânicos ou hidráulicos
•	 Construção de alojamento de chapa lateral
•	 Kits de roupas anti-abrasivas para trabalho pesado
•	 Freios acoplados laterais
•	 Sistemas de lubrificação automáticos

BREAKER TECHNOLOGY an Astec Indústrias Companhia  www.RockBreaker.com
Estados Unidos East 440.542.3720  /  Estados Unidos West 951.369.0878  /  Canadá & Internacional 519.599.2015

30101-POR-0412


