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Especificações Técnicas

   Performance superior com alta força de impacto, durabilidade e confiabilidade;
   Menor custo de manutenção;
   Operação suave, com baixo nível de vibração;
   Estrutura robusta com proteção de mangueiras;
   Baixa emissão de ruídos, proporcionando maior conforto para o operador.

ABERTO SILENCIADO

90 (198)

Descrição Unid.

Peso
Operacional

Comprimento
Total

Fluxo
de Óleo

Pressão
Operacional

Taxa
de Impacto

Diâmetro

Modelos
Aplicáveis

kg (lbs)

mm (inch)

l/min
(g/min)

kgf/cm²
(PSI)

bpm

mm (inch)

mm(inch)

-

1,150 (45.3)

15~30
(4.0~8.0)

90~120
(1,280~1,707)

800~1,400

40 (1.6)

SV08-1A
ViO12-2A ViO27-6 ViO30-6B

ViO35-6B ViO55-6B ViO80-1

Energia
de Impacto

Joules 95 135 229 335 444 635



Acoplamento

Remoção

Coloque a concha
no chão

Puxe o pino da trava de
segurança

Vire o interruptor
para remover

Levante o braço para
remoção

Fixe o implemento
no gancho de engate

Movimente o implemento
certificando que o mesmo
está na posição correta

Ligue o interruptor
para fixar

Coloque o pino da trava
de segurança e aperte-o

Gancho fixo
Gancho móvel

Engate Rápido

Itens de Série
   Duas ponteiras (modelo piramidal); 
   Caixa de ferramentas;
   Kit de vedação;
   Manômetro para recarga de nitrogênio;
   Cilindro de nitrogênio (vazio);
   Jogo de mangueiras;
   Placa de acoplamento.
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Ponta Piramidal
(item de série)

Tipo de Ponteira Aplicação

Ponta Fenda

Ponta Engate Rápido

Ponta Placa

Ponteira padrão para uso geral.

Ponta Cônica
Universal Ponteira para trabalhos de demolição: alvenaria, concreto, etc.

Ponteira para uso de corte reto: asfalto, concreto, etc.

Ponteira para uso de corte cruzado: asfalto, concreto, etc.

Ponteira para uso de alto impacto: quebra de rochas
primárias e secundárias.

Ponteiras
Matérias-primas rigorosamente selecionadas e um avançado sistema de tratamento térmico fornecem a mais adequada e 
durável ponteira para nossos rompedores, podendo ser utilizados em várias aplicações, tais como abertura de valas, 
demolição, construção de estradas, pedreiras, mineração, etc.

Componentes
do Rompedor

Trava da Ponteira

Câmara de Gás

Válvula de Controle

Ponteira

Conector
das Mangueiras

Ponto de
Lubrificação

Bucha Inferior

Bucha Superior

Gás (Nitrogênio)

Pistão

Anéis de Vedação

Válvula de Ar

Troca de acessórios de forma
rápida, simples e fácil

Escaneie
e saiba mais

Modelos de miniescavadeira
que possuem engate rápido de série:
ViO20-6 / ViO30-6B / ViO35-6B / ViO55-6B / ViO80-1

Sua estrutura, projetada para suportar seu alto poder de impacto, conta com um número
mínimo de peças, que reduzem os custos de manutenção.
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Concessionária:

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as 
informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A 
configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso,
antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto 
com a concessionária de sua região.


