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À FRENTE DA CATEGORIA

MINERAÇÃO
SISTEMAS MÓVEIS

SCALEBOSS3D
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CONDIÇÕES ADVERSAS

MÁQUINAS CONSTRUÍDAS PARA O SUBSOLO 

Por mais de cinquenta anos, a BTI trabalha para desenvolver a indústria de mineração através de máquinas inovadoras 
construídas para ambientes ativos.  E nada é mais exigente que retirada mecânica de choco no subsolo A última coisa que 
você precisa é uma máquina que não desempenha ou compromete a segurança na linha de produção. A nova ScaleBOSS 3D 
da BTI oferece confiabilidade e maior segurança no subsolo, mantendo você à frente da categoria. 

 MÁQUINAS RESISTENTES EXIGEM
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Operating Weight
36,000 lbs (16,329 kg)
Width
6'-6" (2.0m)

Carrier Articulation
+/- 45°

Tramming Length
28' (8.5m)

Boom Swing
+/- 30°

Tramming Height
8’-10” (2.7 m)

8’- 3”
(2.5 m)

9’-11”
(3 m)

9’-11”
(3 m)

8’-3”
(2.5 m)

15°

Outside
Turning Radius
15’- 2” (4.6 m)

Inside
Turning Radius

8’ (2.4 m)

Outside
Turning Radius
10'-11" (5.2m)

O novo Scaler ScaleBOSS 3D é para uma nova geração de 
produtividade em mineração e segurança. Sua nova lança de 
cinco eixos oferece mais flexibilidade e cobertura superior 
enquanto outros abatedores de choco falham. A construção 
compacta, de trabalho pesado torna mais fácil manobrar 

suportando condições severas. Cabine do operador ROPS/
FOPS certificada e ergonômica e sistema HVAC mantém 
segurança excelente do pessoal e fornece alta visibilidade e 
conforto.

AR MAIS LIMPO COM MANUTENÇÃO 
EXTREMAMENTE FÁCIL 

Construído com Tração Hidráulica (HWD) e Sistema de 
Controle Avançado de Frenagem & Transporte (ABT, 
pendente de patente), a ScaleBOSS 3D ganha mais tração e 
potência com menos emissões que os sistemas mecânicos 
convencionais. Freio hidráulico significa sem pastilhas de 
freio para manter ou substituir.
Com um circuito hidráulico exclusivo, de centro aberto 
para as funções de freio, é fácil de identificar e lidar com 
problemas manutenção. Cilindros e componentes hidráulicos 
são protegidos para evitar danos a partir de contaminação. 

CARACTERÍSTICAS 
• Construção compacta de trabalho pesado 

• Ideal para galeria horizontal de 3 x 3 a 5½ x 5½ 

metros

• Lança de cinco eixos para excelente mobilidade

• Motor a diese Deutz potente e confiável

• Junta de Articulação de rolamento de rolo esférico 

desenvolvido para longa vida útil

• Tração Hidráulica de Loop Fechado com  

reservatório separado, tração nas 4 rodas e controle 

de tração

• Estacionamento / freio de emergência Liberação 

Hidráulica Atuada por Mola (SAHR)/ em cada motor 

de roda hidráulico

• Freios de final de serviço de tração hidráulica de 

loop fechado via

• Placa oscilante da bomba over-center 

• Pneus de mineração de trabalho pesado

• Circuito hidráulico com sensor de carga para 

Funções de lança e direção

• Circuito hidráulico de centro aberto exclusivo para a 

Funções do rompedor

• Circuito elétrico de 24Vdc / 80 amp com sistema 

baseado em CANBus, controle eletrohidráulico 

proporcional e interface humana Touchscreen 

• Cabine do operador ROPS/FOPS certificada e 

ergonômica Com excelente visibilidade e conforto 

do operador, completa com HVAC

• Estruturas da lança de trabalho pesado com 

alimentação versátil, rolamento de giro robusto e 

atuadores rotativos duplos para cobertura otimizada

• Rompedor de choco CX8SB (classe 800 ft-lb) 

ALCANCE SUPERIOR
SISTEMA COMPACTO

FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA TORNAM-SE PADRÃO
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TECNOLOGIA
À FRENTE DA CATEGORIA

PARA CONTINUAR 

CONTROLE SUA MÁQUINA

Nosso sistema monitora continuamente sua máquina para maior desempenho 
e resposta. Com monitoramento e diagnóstico central em tempo real, as 
tarefas do operador são simplificadas. O sistema avalia seu motor, sistema 
hidráulico, controle de tração, fiação elétrica, bobinas, joysticks, sensores, 
pressões do sistema, níveis de fluido e temperaturas mantendo um registro 
das horas, erros, falhas, temperaturas e pressões da máquina



DO OPERADOR
CONFORTO
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CONFORTO DO OPERADOR 

Nossa cabine ROPS/FOPS certificada para total conforto e segurança do operador. 
Cada ScaleBOSS oferece assento ergonômico da BTI com controle de joystick, sistema 
HVAC, janelas com vidro de segurança com proteção dianteira contra pedras e 
isoladores de borracha entre a cabine e o chassi para conforto durante o transporte e 
retirada de choco.  



ROMPEDOR HIDRÁULICO SISTEMAS HIDRÁULICO

CHASSI

SISTEMA ELÉTRICO

CABINE DO OPERADOR

OPÇÕES

LANÇA

CX8SB
Energia de impacto 800 ft-lbs
Velocidade de impacto 600-1500 bpm
Pressão hidráulica 2,000 psi
Fluxo de óleo 12-24 gpm
Peso 735 lbs

Motor  TCD2012L04 2V
Potência nominal a 2,300 RPM129 hp
Torque  384 ft-lbs
Velocidade de transporte em local plano  
  14 mph
Velocidade de transporte ligado 1:7
  5 mph
Articulação  +/- 45°
Oscilação do eixo  +/- 8°
Tração nas quatro rodas, hidráulico
Sistema de controle de tração
Pneus  12.00  R20
Freios de serviço  hidrodinâmico
Freios/Estacionamento de emergência 
  SAHR
Tanque de combustível,  
volume   50 gal
Extintor de Incêndio  20 lb
Entrada de ar do elemento seco
Purificador/Silenciador 
Exaustão Catalítica Sistema de  
Lubrificação Central

Oscilação da Lança  +/- 30°
Inclinação do triturador  180°
Oscilação do triturador  +/- 90

Bombas hidráulicas 2 variáveis  
 1 fixa
Pressão do circuito propulsor 6,175 psi
Pressão do circuito de direção/da lança 
 3,400 psi
Pressão do circuito do triturador     2,700 psi
Reservatório do circuito propulsor 30 gal
Reservatório do circuito de Direção/lança 
 35 gal
Reservatório do circuito propulsor 23 gal
Filtro 10 micron
Refrigeradores hidráulicos de ar/óleo 3
Indicador de óleo baixo em todos os  
reservatórios
Fluido hidráulico mineral 
Bomba manual de abastecimento de óleo

Alternador 24 Vdc 80 amp 
Baterias 2 X 195 Ah 12V, em série 
Controle eletrônico baseado em CANBus 
Monitoramento de Saúde e diagnóstico 
para o motor e sistemas 
HWD 
Fiação retardador de chama 
Desconexão bloqueável da bateria
LED drive de saída alta FWD/REV high e 
luzes de trabalho
Luzes vermelhas sinalizadoras/freio e alarme 
de reserva
Buzina
Saída de energia auxiliar 12V 12.5A Steer 
by wire, joysticks integrados no braço do 
assento do operador

ROPS/FOPS Certificado
Sistema de Limpador de 
para-brisa/lavação HVAC 
(aquecimento, ventilação, ar 
condicionado)
Janelas de vidro de segurança, 
com proteção contra pedra na 
janela dianteira
Amortecimento de borracha para 
conforto durante o transporte e 
retirada de choco

Lâmina Frontal
Sistema de autolubrificação do 
martelo com fluxo de ar
Sistema de autolubrificação da 
lança 
Sistema de supressão de poeira 
Sistema de supressão de fogo
Sistema de liberação de freios de 
estacionamento            Controle 
Remoto por Rádio 
Triturador de choco BX10SB 
(classe 1,000 ft-lb) 
Sistema de som
Pacote de alta altitude
Envoltório de exaustão & 
revestimento da tubulação 
Abastecimento rápida de 
combustível 
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ESPEC.



90500-POR-0917

Entre em contato 
conosco

Breaker Technology Ltd.
 
35 Elgin Street North 
 
Thornbury, Ontario
 
N0H 2P0 Canada
 
Phone: 519.599.2015
 
Fax: 519.599.6803

Breaker Technology Ltd.
 
30625 Solon Industrial Pkwy
 
Solon, Ohio
 
44139 USA
 
Phone: 440.542.3720
  
Fax: 440.542.3721

Breaker Technology Ltd.
 
3453 Durahart Street
 
Riverside, California
 
92507 USA
 
Phone: 951.369.0878
 
Fax: 951.369.8281


