LINHA DE
BRITAGEM E
PENEIRAGEM
POWERSCREEN

®

CONHECIMENTO
É PODER

Bem-vindo ao mundo do Powerscreen.
Orgulho do passado, entusiasmo pelo futuro.
Powerscreen® significa coisas diferentes para pessoas
diferentes. Para alguns, significa equipamentos de
peneiragem e britagem robustos e confiáveis, projetados,
construídos e mantidos por especialistas apaixonados
pelo que fazem. Para outros, Powerscreen significa um
vasto legado de experiência e conhecimento usado para
desenvolver um ambiente de trabalho mais eficiente e seguro
para todos.
Um dos pontos mais fortes da Powerscreen é nossa Global Dealer Network.
120 empresas trabalhando sem descanso em todo o mundo para atender nossos
clientes. De sua primeira compra de uma máquina passando pelo suporte técnico,
manutenção e fornecimento de peças de desgaste, a Powerscreen e nossa rede
global de representantes estão sempre prontos para ajudar.
Estamos comprometidos em ajudar você e sua empresa. Com níveis de
produtividade líderes do setor, eficiência, facilidade de manutenção e incorporação
operacional e recursos de segurança, a nossa linha de produtos comprovados foi
desenvolvida para maximizar o retorno dos investimentos dos clientes.
Nós oferecemos e damos suporte a um acesso rápido a peças e soluções técnicas
para problemas de serviço, e treinamento técnico e de operador claro, conciso e
eficaz centrado no operador.

Encontre seu representante Powerscreen local em
www.powerscreen.com

LINHA DE BRITAGEM
POWERSCREEN
Linha de Britadores de Mandíbula
Os britadores de mandíbula Powerscreen foram projetados para exceder as
necessidades primárias de britagem nas indústrias de mineração, pedreira
e reciclagem. As máquinas estão entre as mais avançadas e confiáveis do
mercado e são altamente produtivas em uma variedade de aplicações.
AS MÁQUINAS NESTA LINHA INCLUEM:
• Metrotrak
• Premiertrak 300
• Premiertrak 400X / R400X
• Pós-Peneiragem Premiertrak 400X
• Premiertrak 600 / 600E

Faixa de Britador Cônico
Os britadores cônicos da Powerscreen usam o atrito para britagem
de materiais para a produção de um produto cúbico. Eles são
adequados para aplicações secundárias, terciárias ou quaternárias.
AS MÁQUINAS NESTA LINHA INCLUEM:
• 1000 Maxtrak
• 1000SR
• 1150 Maxtrak
• Pré-Peneiramento 1150 Maxtrak
• 1300 Maxtrak
• 1400 Maxtrak
• 1500 Maxtrak

Linha de britador impactor
A linha de britador impactor Powerscreen é ideal para aplicações
de formatação, incluindo fazer lascar, areia, concreto manufaturado
e reciclagem de vidro. A linha inclui britadores de impacto
horizontais e verticais.
AS MÁQUINAS NESTA LINHA INCLUEM:
• Trakpactor 260
• Trakpactor 260SR
• Trakpactor 320
• Trakpactor 320SR
• Trakpactor 550
• Trakpactor 550SR
• XV350 (impactor de eixo vertical)
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LINHA DE MANDÍBULA

Metrotrak

Premiertrak 300/R300

Premiertrak 400X / R400X

Ideal para: britagem principal, aplicações de rocha virgem,
britagem de contrato

Ideal para: britagem principal, rocha de detonação, britagem por
contratação

Ideal para: britagem principal, aplicações de rocha virgem,
britagem de contrato

Saída: 200 tph (220 US tph)*
Capacidade da tremonha: 3,6 m3
Britador: mandíbula com abanadeira única de alta capacidade de
900 mm x 600 mm
CSS mín.: 40 mm (1,5”)*
CSS máx.: 130 mm (5,25”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio EU 3A: John Deere 4045 126 kW (169 hp)
Tier 4F/Estágio EU 4: CAT C4.4 129 kW (173 hp)
Peso:
(Tier 3) 27.920 kg (61.553 lb.)
(Tier 4) 28.000 kg (61.729 lb.)

Saída: 280 tph (308 US tph)*
Capacidade da tremonha: 5 m3
Britador: mandíbula de abanadeira simples de alta capacidade
1000 mm x 600 mm
CSS mín.: 40 mm (1,5”)
CSS máx.: 145 mm (5”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C7.1 186 kW (250 hp)
Tier 4F/Estágio 4: CAT C7.1 205 kW (280 hp)
Peso:
Premiertrak 300: 35.000 kg (77.161 lb.)
Premiertrak R300: 36.580 kg (80.645 lb.)

Saída: 400 tph (441 US tph)
Capacidade da tremonha: 10 m3
Britador: mandíbula de abanadeira simples de alta capacidade
1.100 mm x 700 mm
CSS mín.: 50 mm (2”)*
CSS máx.: 150 mm (6”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C9 ACERT 194 kW (260 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC9 84A 202 kW (275 hp)
Peso:
Premiertrak 400X / R400X: (Tier 3) 46.300 kg (102.274 lb.)
(Tier 4F) 46.500 kg (102.514 lb.)

Pré-peneiramento Premiertrak 400X / R400X

Premiertrak 600 / 600E

Ideal para: britagem principal, aplicações de rocha virgem, britagem de contrato

Ideal para: operações em grande escala em aplicações de pedreira e mineração

Saída: 400 tph (441 US tph)*
Capacidade da tremonha: 10 m3
Britador: mandíbula de abanadeira simples de alta capacidade 1.100 mm x 700 mm
CSS mín.: 50 mm (2”)*
CSS máx.: 150 mm (6”)*
Pré-peneiragem de bastidor único:
Área de peneiragem: 2,44 m x 1,52 m (8’x5’)
Altura de descarga: 2,8 m (9’2”)
Unidade de força:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C9 ACERT 194 kW (260 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC9 84A 202 kW (275 hp)
Peso:
Pós-peneiragem de Premiertrak 400X / R400X: (Tier 3) 52.300 kg (115.301 lb.)
(Tier 4F) 52.500 kg (115.742 lb.)

Saída: 600 tph (661 US tph)*
Capacidade da tremonha: 14,2 m3
Britador: mandíbula com abanadeira única 1200 mm x 820 mm com ajuste hidráulico
CSS mín.: 75 mm (3”)*
CSS máx.: 200 mm (8”)*
Unidade de força:
Premiertrak 600 (Acionamento direto)
Tier 3/Estágio 3A: CAT C13 328 kW (440 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 84A 331 kW (444 hp)
Premiertrak 600E (Acionamento Elétrico)
Tier 2/Estágio 2: Scania DC13 74A 331 kW (444 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 85A 331 kW (444 hp)
Peso:
Premiertrak 600: 68.875 kg (151.843 lb.)
Premiertrak 600E: 72.725 kg (162.535 lb.)
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LINHA CÔNICA

1000 Maxtrak

1000SR

1150 Maxtrak

Ideal para: Aplicações secundárias e terciárias, produção
de agregado

Ideal para: Aplicações secundárias e terciárias, produção
de agregado, com capacidade de pós-peneiramento

Ideal para: Aplicações secundárias e terciárias, produção
de agregado

Saída: 230 tph (253 US tph)*
Capacidade da tremonha: 4,4 m3
Britador: Britador cônico Automax® com projeto de
rolamento total
Tamanho: 1000 mm
CSS mín.: 18 mm (0,7”)*
CSS máx.: 36 mm (1,4”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio EU 3A: CAT C9 ACERT 242 kW (325 hp)
Tier 4F/EU Estágio 4: Scania DC09 257 kW (350 hp)
Peso: 30.440 kg (67.108 lb.)

Saída: 230 tph (253 US tph)*
Capacidade da tremonha: 4,4 m3
Britador: Britador de cone Automax® com design de
rolamento total
Tamanho: 1000 mm
CSS mín.: 18 mm (0,7”)*
CSS máx.: 36 mm (1,4”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C9 ACERT 261 kW (350 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC9 257 kW (350 hp)
Peso: 39.640 kg (87.391 lb.)

Saída: 300 tph (330 US tph)*
Capacidade da tremonha: 6 m3
Britador: Britador de cone Automax® com design de
rolamento total
Tamanho: 1150 mm
CSS mín.: 18 mm (0,7”)*
Tamanho máximo de alimentação: 180 mm (7,1”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C13 ACERT 328 kW (440 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 84A 331 kW (450 hp)
Peso: 42.900 kg (94.578 lb.)

Pré-Peneiramento 1150 Maxtrak

1300 Maxtrak

1400 Maxtrak

1500 Maxtrak

Ideal para: aplicações secundárias e terciárias,
produção de agregado, com capacidade de
pós-peneiramento, com remoção de produtos
pré-peneira para maior produtividade

Ideal para: aplicação secundária, rocha virgem,
produção de agregados

Ideal para: produção de agregados, rocha
virgem, cascalho de rios, aplicação secundária

Ideal para: aplicações secundária, rochas
virgens, produção de agregados

Saída: 330 tph (364 US tph)*
Capacidade da tremonha: 6 m3
Britador: Britador de cone Automax® com design
de rolamento total
Tamanho: 1150 mm
CSS mín: 18 mm (0,7 pol.)*
Tamanho máx. de alimentação: 180 mm (7,1”)*
Unidade de força:
Tier 3/Estágio EU 3A: CAT C13 328 kW (440 hp)
(acionamento direto)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 331 kW (450 hp)
(acionamento direto)
Peso: 51.020 kg (112.479 lb.)

Saída: 350 tph (386 US tph)*
Tamanho da Tremonha: 7 m3
Britador: Britador de cone Automax® com design
de rolamento total
Tamanho: 1300 mm
CSS mín.: 24 mm (1”)*
CSS máx.: 44 mm (1,75”)*
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C13 ACERT
328 kW (440 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 84A
331 kW (450 hp)
Peso:
(Tier 3) 48.020 kg (105.865 lb.)
(Tier 4) 47.880 kg (105.557 lb.)

Saída: 590 tph (650 US tph)*

Saída: 950 tph (1047 US tph)*
Capacidade da tremonha: 9m3
Britador: Britador de cone Automax® com
design de rolamento total
Tamanho: 1500 mm
CSS mín.: 35 mm (1,4”)*
CSS máx.: 64 mm (2,5”)*
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C18 ACERT
470 kW (630 hp)

Tamanho da Tremonha: 8m³ (10,4 yd³)
Britador: Câmara de cone Terex MVP450x
Tamanho: 1380 mm
CSS mín.: 6 mm (0,2”)
CSS máx.: 75 mm (3”)
Unidade de potência:
Caterpillar C18 ACERT 571 kW (765 hp)
Peso: 61.060 kg (134.614 lb.)

Peso: 89.000 kg (196.211 lb.)
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LINHA DE IMPACTOR

Trakpactor 260

Trakpactor 260SR

Trakpactor 320

Ideal para: Aplicações de reciclagem ou demolição, produção de
agregados

Ideal para: Aplicações de reciclagem ou demolição, produção de
agregados

Ideal for: Fornecedores em aplicações de reciclagem, demolição
e pedreiras, produção de agregados

Saída: 250 tph (275 US tph)*
Capacidade da tremonha: 2,3 m3
Britador: proteção dupla de 860 mm x 610 mm, britador com 4
barras de impacto
CSS mín.: 40 mm (1,5”) proteção dupla*
CSS mín.: Proteção inferior de 20 mm (0,75 pol.)*
Unidade de força:
Tier 3 Estágio 3A: CAT 7.1 Tier 3 ACERT, 186 kW (250 hp)
Tier 4F/Estágio 4: CAT C7.1 205 kW (280 hp)
Peso: 27.000 kg (59.525 lb.)

Saída: 250 tph (275 US tph)*
Capacidade da tremonha: 2,3 m3
Britador: proteção dupla de 860 mm x 610 mm, britador com 4
barras de impacto
CSS mín.: 40 mm (1,5”) de proteção superior*
CSS mín.: 20 mm (0,75”) de proteção inferior*
Unidade de força:
Tier 3: CAT C7.1 186 kW (250 hp)
Tier 4F: CAT C7.1 205 kW (280 hp)
Peso: 33.950 kg (74.847 lb.)

Saída: 353 tph (352 US tph)*
Capacidade da tremonha: 3,6 m3
Britador: proteção dupla de 1.130 mm x 800 mm, britador com 4
barras de impacto
CSS mín.: 50 mm (2,4”) de proteção superior*
CSS mín.: 20 mm (0,75”) de proteção inferior*
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C9 ACERT 242 kW (325 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC9 385A 257 kW (350 hp)
Peso: 35.280 kg (77.779 lb.)

Trakpactor 320SR

Trakpactor 550

Trakpactor 550SR

XV350

Ideal para: fornecedores em aplicações de
reciclagem, demolição, pedreiras, produção
de agregados

Ideal para: fornecedores em aplicações de
reciclagem, demolição, pedreiras, produção
de agregados

Ideal para: fornecedores em aplicações de
reciclagem, demolição, pedreiras, produção
de agregados

Ideal para: produzir produtos com especificação
avançada, construção de estrada, manufatura
de concreto, manufatura de reciclagem de vidro
e areia

Saída: 320 tph (353 US tph)*
Capacidade de tremonha: 3,6 m3
Britador: proteção dupla 1130 mm x 800 mm,
britador com 4 barras de impacto
CSS mín.: proteção dupla de 50 mm (2,4”)*
CSS mín.: proteção inferior de 20 mm (0,75”)*
Unidade de potência:
Tier 3 Estágio 3A: CAT C9 ACERT
261 kW (350 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC9 385A
257 kW (345 hp)
Peso (alimentador vibratório Grizzly):
46.240 kg (101.941 lb.)
Pré-Peneiramento: 48.600 kg (107.144 lb.)

Saída: 500 tph (550 US tph)*
Capacidade da tremonha: 7 m3
Britador: proteção dupla de 1370 mm x 911 mm,
britador com 4 barras de impacto
CSS mín.: proteção dupla 75 mm (3”)*
CSS mín.: proteção inferior 35 mm (1,4”)*
Unidade de proteção:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C13 ACERT
328 kW (440 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 373 kW (500 hp)
Peso: 54.850 kg (115.919 lb.)

Saída: 500 tph (550 US tph)*
Capacidade da tremonha: 7 m3
Britador: proteção dupla de 1370 mm x 911 mm,
britador com 4 barras de impacto
CSS mín.: proteção dupla de 75 mm (3”)*
CSS mín.: proteção inferior 35 mm (1,4”)*
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C13 ACERT
328 kW (440 hp)
Tier 4F/Estágio 4: Scania DC13 385A
368 kW (500 hp)
Peso: 71.000 kg (156.528 lb.) com VGF

Saída: 350 tph (386 US tph)*
Capacidade da tremonha: 7 m3
Britador: Impactor de Eixo Vertical (VSI)
Terex® 2050 GD
Unidade de potência:
Tier 3/estágio 3A: CAT C13 ACERT
328 kW (440 hp)
Tier 4F/estágio 4: Scania DC13 331 kW (450 hp)
Peso: 36.900 kg (81.350 lb.)

LINHA DE PENEIRAMENTO
POWERSCREEN
Linha de Peneiras Chieftain
A linha Powerscreen® Chieftain de peneiras móveis inclinadas foi projetada para
processamento de agregados e areia. Todas as máquinas Chiefain foram projetadas
para serem facilmente transportadas, configuradas, operadas e mantidas.
AS MÁQUINAS NESTA LINHA INCLUEM:
• Chieftain 1400
• Chieftain 1700 (2 e 3 bastidores)
• Chieftain 2100X (2 e 3 bastidores)
• Chieftain 2200 (2 e 3 bastidores)

Linha de Peneiras Warrior
A linha Powerscreen® Warriors são máquinas de alta capacidade,
serviço pesado e versáteis capazes de separar, classificar e
empilhar uma grande variedade de material nas aplicações
mais difíceis e exigentes, como em aplicações de reciclagem,
agregados de construção e demolição, mineração e outros.
AS MÁQUINAS NESTA LINHA INCLUEM:
• Warrior 600
• Warrior 800
• Warrior 1200
• Warrior 1400X/1400XE
• Warrior 1800
• Warrior 2100
• Warrior 2100 Spaleck
• Warrior 2400

Faixa de Peneiras Horizontais
A faixa de peneiras Powerscreen adicionais inclui os modelos H6203,
H6203R e Powertrak 750. As máquinas H6203 e H6203R são ideais
para tratar altos volumes de materiais grudentos e são adequados para
aplicações como agregados naturais e britados.
O Powertrak 750 é uma unidade de classificação de alta capacidade
independente. Com a sua construção robusta, o Powertrak 750 pode
facilmente suportar aplicações difíceis de classificação e é versátil o
bastante para executar em um nível igualmente elevado em aplicações
de peneiramento fino.
AS MÁQUINAS NESTA LINHA INCLUEM:
• H6203
• H6203R
• Powertrak 750
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LINHA DE PENEIRAS CHIEFTAIN

Chieftain 1400

Chieftain 1700 (2 e 3 bastidores)

Ideal para: peneiragem de materiais finos, rocha britada,
aplicações de reciclagem

Ideal para: peneiragem de materiais finos, rocha britada,
aplicações de reciclagem

Saída: 400 tph (441 US tph)*
Tamanho da tremonha: 7,5 m3
Caixa de peneiras: caixa de peneiras de dois bastidores, dois rolamentos lubrificados de 3,33 m x
1,53 m
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C4.4 ATAAC 83 kW (111 hp)
Tier 4F/Estágio 4: CAT C4.4 82 kW (110 hp) CAT C4.4 98 kW (131 hp)
Peso:
Esteira: 24.900 kg (54.895 lb.)
Roda: 22.000 kg (48.502 lb.)

Saída: 500 tph (551 US tph)*
Tamanho da tremonha: 7,5 m3
Caixa coletora: 4,8 m x 1,53 m
Caixa coletora de 2 ou 3 decks, 2 rolamentos
Unidade de força:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C4.4 ATAAC 83 kW (111 hp)
Motor a diesel opcional:
Tier 4F/Estágio 4:
CAT C4.4 82 kW (110 hp)
CAT C4.4 98 kW (131 hp)
Peso:
Esteira (2 deck): 26.900 kg (59.304 lb.)
Roda (2 deck): 24.700 kg (54.454 lb.)
Esteira (3 deck): 29.800 kg (65.698 lb.)
Roda (3 deck): 27.500 kg (60.627 lb.)

Chieftain 2100X (2 e 3 bastidores)

Chieftain 2200 (2 e 3 bastidores)

Ideal para: peneiragem de materiais finos, rocha britada,
aplicações de reciclagem

Ideal para: peneiragem de materiais finos, rocha britada,
aplicações de reciclagem

Saída: 600 tph (661 US tph)*
Tamanho da tremonha: 8 m3
Caixa coletora: 6,1 m x 1,53 m
Caixa coletora de 2 ou 3 decks, 2 rolamentos

Saída: 650 tph (716 US tph)*
Tamanho da tremonha: 8 m3
Caixa coletora: caixas coletoras com 2 decks duplos
Decks superior: 6,6 m x 1,55 m
Decks inferiores: 6 m x 1,55 m
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 kW (111,3 hp)
CAT C4.4 ATAAC 97 kW (130 hp)
Tier 4F/Estágio 4:
CAT C4.4 82 kW (110 hp)
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 kW (111,3 hp) (2 decks)
CAT C4.4 ATAAC 97 kW (130 hp) (3 decks)
Tier 4F/Estágio 4:
CAT C4.4 82 kW (110 hp) (2 decks)
CAT C4.4 98 kW (131 hp)
CAT C4.4 129,5 kW (174 hp) (3 decks)
Peso:
Esteira (2 decks): 34.700 kg (76.500 lb.)
Roda (3 decks): 37.400 kg (82.453 lb.)

Peso:
com grade (2 deck): 35.350 kg (78.000 lb.)
Com peneira vibratória em deck duplo (2 decks):
39.350 kg (86.750 lb.)
Com grade (3 decks): 39.400 kg (86.862 lb.)
Com grade vibratória de duplo deck (3 decks):
43.400 kg (95.680 lb.)
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WARRIOR SCREEN

Warrior 600

Warrior 800

Warrior 1200

Warrior 1400X/1400XE

Ideal para: peneiragem de trabalho pesado,
rocha de detonação e britada, cascalho de rio,
resíduos de construções e demolições, aplicações
de reciclagem

Ideal para: peneiragem de trabalho pesado,
rocha de detonação e britada, cascalho de rio,
resíduos de construções e demolições, aplicações
de reciclagem

Ideal para: peneiragem de trabalho pesado,
rocha de detonação e britada, cascalho de rio,
resíduos de construções e demolições, aplicações
de reciclagem

Ideal para:peneiragem de trabalho pesado,
rocha de detonação e britada, cascalho de rio,
resíduos de construções e demolições, aplicações
de reciclagem

Saída: 280 tph (308 US tph)*

Saída: 280 tph (308 US tph)*

Saída: 300 tph (330 US tph)*

Saída: 500 tph (551 US tph)*

Tamanho da tremonha: 3 m3

Tamanho da tremonha: 2,9 m3

Tamanho da tremonha: 5 m3

Tamanho da tremonha: 7 m3

Caixa coletora: 2,34 m x 1,17 m
caixa coletora de 2 decks, 2 rolamentos

Caixa coletora: 2,77 m x 1,22 m
caixa coletora de 2 ou 3 decks, 2 rolamentos

Caixa coletora: 300 tph (330 US tph)*
caixa coletora de 2 decks, 2 rolamentos

Unidade de potência:
Tier 3: Deutz 2011 L04I 36,4 kW (48,8 hp)
Tier 4F/Estágio 3B (US apenas):
Final Deutz TD2.9 L4 42 kW (56 hp)

Unidade de potência:
Tier 3: DEUTZ TD 2011 L04I 4 49,4 kW (66,2 hp)
Tier 4: CAT C3.4 55 kW (74 hp)

Unidade de potência:
Tier 3: Deutz D2011 L04I 49,9 kW (66,2 hp)
Tier 4: Deutz TD2.9 L04 54 kW (72 hp)

Caixa coletora: 3,6 m x 1,25 m
caixa coletora de amplitude alta, 2 bastidores,
2 rolamentos

Peso: 16.700 kg (36.817 lb.)

Peso: 16.800 kg (37.038 lb.)

Peso: 12.000 kg (26.455 lb.)

Unidade de potência:
Warrior 1400X:
Tier 3: CAT C4.4. ATAAC 83 kW (111 hp)
Tier 4F/Estágio 4: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Warrior 1400XE:
CAT C4.4 Motor de velocidade constante
85 kW (113 hp)
Podem ser alimentado automaticamente ou
conectado a uma alimentação externa
Peso:
Warrior 1400X/1400XE: 27.200 kg (59.965 lb.)
(divisão em duas vias)
Warrior 1400X/1400XE: 30.000 kg (66.138 lb.)
(divisão em três vias)

Warrior 1800

Warrior 2100

Warrior 2100 Spaleck

Warrior 2400

Ideal para:peneiragem de trabalho pesado, rocha
de detonação e britada, cascalho de rio, resíduos
de construções e demolições, aplicações de
reciclagem

Ideal para: classificação, aplicações de finos/
material grudento e úmido

Ideal para: peneiragem de trabalho pesado,
rocha de detonação e britada, cascalho de rio,
resíduos de construções e demolições, aplicações
de reciclagem

Ideal para: classificação, aplicações de finos/
material grudento e úmido

Saída: 600 tph (661 US tph)*

Saída: 700 tph (772 US tph)*

Saída: 700 tph (772 US tph)*

Saída: 800 tph (882 US tph)*

Tamanho da tremonha: 6,8 m3

Tamanho da tremonha: 7 m3

tamanho da tremonha: 7 m3

Tamanho da tremonha: 10 m3

Caixa coletora: 4,88 m x 1,5m
caixa coletora de amplitude alta, 2 bastidores,
2 rolamentos

Caixa coletora: 4,88 m x 1,55 m
Tecnologias de eixos triplo e único

Caixa coletora: 4,88 m x 1,55 m
Bastidor superior do Spaleck 3D com fingers
em queda
Bastidor inferior de Spaleck Flip Flow

Caixa coletora: 6,1 m x 1,93 m
peneira inclinada de 2 decks, mecanismo de
acionamento de eixo triplo

Unidade de potência:
Tier 3: CAT C4.4 ATAAC 83 kW (110 hp)
Tier 4F/estágio 4: CAT C4.4 ATAAC
82 kW (110 hp)
Peso:
27.800 kg (61.300 lb.) divisão em duas vias
29.000 kg (63.934 lb.) divisão em três vias

Unidade de potência:
Tier 3: CAT C4.4. ATAAC 90 kW (121 hp)
Tier 4: CAT C4.4 93 kW (125 hp)
Peso:
33.400 kg (73.634 lb.) divisão em duas vias
34.800 kg (76.720 lb.) divisão em três vias

Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A:
CAT C4.4 ATAAC 90 kW (121 hp)
Tier 4F/Estágio 4:
CAT C4.4 93 kW (125 hp)
Motor Opcional de Velocidade Constante
(EU apenas):
Velocidade Constante Estágio 3A: CAT C4.4
98 kW (131 hp)
Peso:
divisão em duas vias: 33.400 kg (73.634 lb.)
divisão em três vias: 34.300 kg (75.618 lb.)

Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A:
CAT C7.1 LRC 151 kW (202 hp)
Tier 4/Estágio 4:
CAT C7.1 151 kW (202 hp)
Peso:
divisão em duas vias: 43.000 kg (94.779 lb.)
divisão em três vias 46.200 kg (101.853 lb.)
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LINHA DE PENEIRAMENTO HORIZONTAL

H6203

H6203R

Powertrak 750

Ideal para: altos volumes de material grudento, aplicações de
classificação, e agregados britados

Ideal para: altos volumes de material grudento, aplicações de
classificação, e agregados britados

Ideal para: altos volumes de material grudento, aplicações de
classificação, e agregados britados

Saída: 800 tph (882 US tph)*

Saída: 800 tph (882 US tph)*

Saída: 600 tph (660 US tph)*

Tamanho da tremonha: 8,2 m3

Tamanho da tremonha: 4,33 m3

Tamanho da tremonha: 5 m3

Caixa coletora: 6,1 m x 1,93 m
Caixa coletora horizontal de 3 decks
Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C7.1 LRC 151 kW (202 hp)
Tier 4F/Estágio 4: CAT C7.1 151 kW (202 hp)

Caixa coletora: 6,1 m x 1,93 m
caixa coletora horizontal de três decks, tecnologia de eixo triplo

Grade vibratória e tremonha:
Grelha de extração da camada superficial com divisão de nível
Grade vibratória

Peso: 46.700 kg (102.955 lb.)

Peso: 45.000 kg (99.208 lb.)

Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: CAT C7.1 LRC 151 kW (202 hp)
Tier 4F/Estágio 4: CAT C7.1 151 kW (202 hp)

Unidade de potência:
Tier 3/Estágio 3A: Deutz D914 L04 53 kW (71 hp)
Tier 4F/Estágio 3: CAT C3.4 56 kW (75 hp)
Peso: 19.000 kg (41.890 lb.)

*Depende da aplicação
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LINHA DE TRANSPORTADORES
MÓVEIS POWERSCREEN
®

LINHA DE TRANSPORTADORES CT
A linha de transportadores móveis Powerscreen® foi projetada para trabalhar em conjunto com
todos os equipamentos de lavagem e peneiragem. Usar transportadores significa aumentar a
capacidade de pilha e reduz o tratamento de material no local. Para maior conveniência e para
controlar os custos de transporte, os transportadores Powerscreen podem ser transportados
em um contêiner de 12 m (40 pés). A linha inclui transportadores móveis com esteira de 65 e
80 pés: CT65 e CT80 e alimentadores de tremonha: HL75 e LL75.

DIMENSÕES DE TRANSPORTE		

CT65

CT80

Comprimento			

11,3 m (37’)

11,88 m (38’11”)

Largura			

2,25 m (7’5”)

2,26 m (7’5”)

Altura			

2,53 m (8’4”)

2,54 m (8’4”)

Peso (Est.)			

12.750 kg (28.109 lb.)

16.000 kg (35.274 lb.)

Transporte em contêiner		
			

40’ x 9’6”
Contêiner Cúbico Elevado

40’ x 9’6”
Contêiner Cúbico Elevado

DETALHES DO TRANSPORTADOR		
Comprimento do transportador		

20 m (65’7”)

23,5 m (77’)

Largura de correia		

1050 mm (42”)

1050 mm (42”)

Altura de descarga		

8,7 m (28’ 6”) a 24°

9,95 m (32’ 8”) a 24°

Altura máx. de descarga		

10 m (32’ 10”) a 28°

10,1 m (33’ 2”) a 25°

Capacidade de produção		

Até 400 tph (441 US tph)**

Até 400 tph (441 US tph)**

DIMENSÕES DE TRANSPORTE		

HL75 Alimentador de Alta Capacidade

LL75 Alimentador de Baixa Capacidade

Comprimento			

19,5 m (63’ 11”)

19,6 m (64’ 4”)

Largura 			

2,75 m (9’)

2,75 m (9’)

Altura			

3,12 m (10’ 2”)

3 m (10’)

Peso (Est.)			

25.000 kg (55.115 lb.)

24.000 kg (52,910 lb.)

Transporte em contêineres		
			

40’ x 9’6”
2 x Contêineres Cúbicos Elevados

40’ x 9’6”
2 x Contêineres Cúbicos Elevados

DETALHES DO TRANSPORTADOR			
Comprimento do transportador		

22,6 m (74’ 2”)

22,6 m (74’ 2”)

Largura da correia		

1200 mm (42”)

1200 mm (42”)

Altura de descarga		

8 m (26’ 3”) a 18°

8 m (26’ 3”) a 18°

Altura máx. de descarga		

9,8 m (32’ 2”) a 24°

9,8 m (32’ 2”) a 24°

Capacidade de produção		

Até 500 TPH (551 US TPH)**

Até 500 TPH (551 US TPH)**

*Varia dependendo do comprimento do transportador. Veja a especificação detalhada para cada transportador.
**Dependente da saída possível em material alimentado e configurações. Janeiro de 2019.
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A POWERSCREEN ESTÁ AQUI PARA AJUDÁ-LO

O suporte internacional ao cliente é fundamental para
a marca Powerscreen®. Em parceria com nossa rede global
de revendedores, nós trabalhamos com nossos clientes para
entender suas necessidades de equipamento e selecionar
a máquina mais adequada às necessidades da sua empresa.
O suporte ao cliente Powerscreen incorpora uma linha de
serviços que inclui suporte técnico, garantia e serviços
financeiros.
SUPORTE TÉCNICO
A combinação da nossa rede global de revendedores com a equipe de serviços da fábrica
nos permite fornecer uma linha ampla de serviços quando necessário. Quer você tenha
um ou vários equipamentos, o sucesso da sua empresa é importante para nós. Nossos
engenheiros altamente qualificados estão envolvidos desde o comissionamento de
uma máquina e suas inspeções até a manutenção regular para manter seus produtos
Powerscreen operacionais.
A Powerscreen fornece um programa abrangente de treinamento para toda a equipe de
serviço dos revendedores, fornecendo a eles as habilidades, conhecimentos, métodos
e práticas adequados para oferecer suporte a você.
GARANTIA
A Powerscreen garante que este novo equipamento está livre de defeitos de material
e fabricação pelo período especificado a partir da data em que o equipamento começar
a operar. Os detalhes da garantia específica de cada modelo estão disponíveis em seu
representante local.
PEÇAS DO POWERSCREEN
A Powerscreen fornece uma linha completa de peças genuínas sobressalentes
para britagem e peneiramento que são projetadas especificamente para uso com
o equipamento da Powerscreen. Use peças genuínas Powerscreen para garantir
o desempenho e a confiabilidade ideais e auxiliar na maximização do tempo de
funcionamento de sua máquina.
O acesso a peças genuínas da Powerscreen nunca foi tão fácil, com todos os
revendedores oferecem uma ampla variedade de peças ajustadas especificamente para
os requisitos locais. Qualquer peça que não esteja imediatamente disponível pode ser
encomendada pelo seu revendedor local dos nossos centros de peças na Irlanda, nos
EUA e na Índia.
Somente as peças de desgaste Powerscreen são criadas especificamente para as
máquinas Powerscreen com base em muitos anos de experiência e conhecimento
das aplicações.
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®

POWERSCREEN PULSE

REGISTRAR, EXIBIR E ANALISAR DADOS:
ALTA EFICIÊNCIA ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES PRECISAS
■

Disponível online em qualquer lugar e a qualquer hora: informações
abrangentes sobre a localização de GPS, horários de início e
térmico, consumo de combustível, tonelagem, configurações
cônicas, classificações de desgaste, horas operacionais, status de
manutenção e muito mais.

■

Interface fácil de usar: exibe informações claramente em métrica e
diagnósticos imediatos. Aja antes que os danos ocorram: intervalos
de manutenção predeterminados são sinalizados e mensagens de
erro são exibidas nas mensagens de texto simples.

DISPONÍVEL EM QUALQUER
E A QUALQUER HORA
■ PC
■ Tablet
■ Smartphone
■ Notificações personalizados

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO
■

■

■

DISPLAY DE PAINEL
■

■

Display colorido de velocidade
do motor, temperatura de
refrigerante e temperatura
de óleo hidráulica como um
instrumento circular
Notificação imediata de estados
críticos

■

■

VISÃO GERAL DA MÁQUINA

■

■

O status de todas as máquinas
reunidos (ligada/desligada/ocioso,
mensagens de erro, etc.)

Útil para planejamento de
aplicação e frota

Obter informações precisas de localização
e planejamento de aplicação precisa
Delimitação geográfica: limitação da faixa
de movimento
Delimitação de tempo: tempos de
limitação operacional

DADOS DA MÁQUINA
■

Falhas estão localizadas e
transmitidas imediatamente

■

Tonelagens de produção de saída
precisa e atualizada

■

www.powerscreen.com/pulse

Exportação disponível em formatos
comuns para compilação de dados

GPS: ESTEIRA DA MÁQUINA

■

■

Exibição de serviço de carga,
ocioso e total (diário, semanal
ou mensal)

Display detalhado de dados operacionais
atuais das máquinas
Você pode reagir imediatamente a estados
operacionais adversos
Suporte para engenheiros de manutenção

RELATÓRIO DE CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL
■

■

■

Gera custo de combustível preciso por
informações de tonelagem
Em carga, ocioso e duração total de serviço
das máquinas (diário, semanal ou mensal)
Suporte para análise de eficiência
econômica e para determinar a economia
em potencial

RELATÓRIO DE BRITADOR CÔNICO
ESPECÍFICO
■

Exibe Closed Side Settings (CSS – Ajuste
Lateral Fechado)

■

Exibe taxas de desgaste

■

Exibe número de sucatas

www.powerscreen.com
Email: sales@powerscreen.com

DETALHES
DE CONTATO
POWERSCREEN
Dungannon
200 Coalisland Road, Dungannon,
Co Tyrone, BT71 4DR, Irlanda do Norte
Tel: +44 (0) 28 87 718 500
Fax: +44 (0) 28 87 747 231
Louisville
11001 Electron Drive,
Louisville, Kentucky, 40299 EUA
Tel: +1 502 736 5200
Fax: +1 502 736 5202

REDE
SOCIAL
Seja fã da Powerscreen no Facebook visitando:
www.facebook.com/powerscreenofficial
Siga a Powerscreen no Twitter visitando:
www.twitter.com/powerscreen
Siga a Powerscreen no LinkedIn:
www.linkedin.com/company/powerscreen
Assista aos vídeos da Powerscreen no YouTube:
www.youtube.com/powerscreen

DISTRIBUIDOR

O material deste documento é para fins informativos apenas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
A Powerscreen não assume nenhuma responsabilidade decorrente de erros ou omissões neste documento ou do uso das informações aqui
contidas. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem comunicação prévia. Os
números relativos ao desempenho do produto citados neste folheto são para fins de orientação apenas, essas informações não constituem uma
garantia expressa ou implícita, mas mostram exemplos de testes fornecidos pelos Representantes. Esses resultados variam dependendo das
configurações da câmara de britagem, dos tamanhos do meio de peneiragem, fonte de alimentação e tipos de material sendo processado.
As fotografias são para fins ilustrativos apenas, algumas ou todas as máquinas contidas nas ilustrações podem estar equipadas com opcionais.
Verifique com o seu representante os detalhes sobre opcionais.
Powerscreen® é uma marca registrada da Terex GB Limited nos Estados Unidos e em muitos outros países.
Copyright 2019 Terex GB Limited. Publicado e impresso em janeiro de 2019.
Todas possuem aprovação pela CE.

