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MODELOS HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Peso da escavadora em t* ≥ 10 ≥ 18 ≥ 24 ≥ 35

Abertura de entrada em mm 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Pressão do óleo em bar 220 220 220 220

Fluxo do óleo l/min > 100 > 145 > 200 > 290 

Ajustes da folga mín-máx em mm 10 - 100 12 - 100 12 - 120 12 - 120 

Volume de carga em m3  ISO 7451 0,51 0,73 0,1,00 1,66

  

Medidas em mm (C x L x Al) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Peso kg 1700 2800 3950 5720

EXCLUSIVO – QUATTRO MOVEMENT
 
O posicionamento único e ascendente da placa toggle gera o incomparável movimento quádruplo. O movimento da 
mandíbula móvel estende-se, neste caso, e não como sucede com britadores convencionais, paralelo à direção de 
passagem, mas com um movimento basculante alternado (forma de oito). Isto leva a uma pré-trituração na parte 
superior e pós-trituração na zona inferior da câmara de trituração.

OPÇÕES
A segurança e a potência do desempenho são os requisitos mais importantes nestes produtos opcionais.
"Qualidade provada e específica do produto garantida pela Hartl"

HBC
650-1250

VANTAGENS PARA SI
Os seguintes fatores de custos são reduzidos com a HARTL CRUSHER™:

 Custos de entrega e fornecimento do material
 Custos de deposição, aquisição de novo material
 Custos de transporte e de organização
 Quantidade de máquinas no local da obra – 1 escavadora – 1 mão-de-obra
 Custos de preparação e tratamento
 Custos de produção

Todos os dados são fornecidos sem garantia. Reserva-se o direito de alterações técnicas.
* Tenha em conta e observe sempre os valores de referência relacionados com a capacidade de elevação do seu equipamento de suporte. 

Ímanes

Placas de desgaste laterais Pêndulo: Parte de fundição maciça Sistema de mola dupla Lubrificação central

DentesControlo do esmagamentoUnidade pulverizadoraSistema de troca rápida



OPÇÕES
A segurança e a potência do desempenho são os requisitos mais importantes nestes produtos opcionais.
"Qualidade provada e específica do produto garantida pela Hartl"

HBS
800-2000

MODELOS HBS 800 HBS 1200 HBS1600 HBS 2000

Peso da escavadora em  t* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Diâmetro do tambor mm 800 1200 1600 2000

Profundidade da peneira em mm 500 750 1100 1100

Pressão do óleo em bar 130 170 170 170

Fluxo do óleo l/min 20 75 120 120

Volume de carga em m3  ISO 7451 0,60 2,00 4,80 7,50

  

Medidas em mm (C x L x Al) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230 

Peso kg 640 1220 2320 4600

VANTAGENS PARA SI
 
Os seguintes fatores de custos são reduzidos com a HARTL SCREENER™:

 Custos de entrega e fornecimento do material
 Custos de deposição, aquisição de novo material
 Custos de transporte e de organização
 Quantidade de máquinas no local da obra – 1 escavadora – 1 mão-de-obra
 Custos de trituração, quando utilizado como pré-peneira
 Custos de produção

Custos mais reduzidos por 
tonelada 

Rendimento elevado

Grão final cúbico

Custos de investimento reduzidos

Tempo de amortização reduzido

Melhor qualidade, maior duração









Todos os dados são fornecidos sem garantia. Reserva-se o direito de alterações técnicas.
* Tenha em conta e observe sempre os valores de referência relacionados com a capacidade de elevação do seu equipamento de suporte. 

ALTAMENTE FLEXÍVEL
 
HARTL SCREENER tornam-se flexível, móveis e económicos na separação de pedra natural e do material reciclado no local 
com espaço e perda de tempo minimos. As peneiras são adequadas tanto para a pré-peneiração como também para a 
classificação final. A tremonha de grande tamanho permite uma maior carga de material, uma alimentação constante e, 
portanto, uma maior capacidade de produção.

Volume XXL do tambor Módulo da peneira intercambiávelVolume XXL da caixa Design robusto

Módulo de peneiração EscovaDentes



HSP
3300

SERVIÇOS ONLINE DA HARTL
COMPRAR DE FORMA RÁPIDA, CÓMODA E SEGURA
 

hartl-crusher.com

MODELO HSP 3300

Área da peneira em m2 t 3,3

Quantidade de decks 2

Largura da peneira em mm 1814

Comprimento da peneira em mm 1820

Capacidade em m3/h 65

Potência de acionamento em kW 5,5

Medidas em mm (C x L x Al) 2260 / 2663 / 2981

Peso kg 2200

MODELO HCB 5000

Comprimento em mm 5000

Largura da correia transportadora em 
mm

600

Largura do perfil Chevron em mm 500

Altura do perfil Chevron em mm 16

Altura de descarga em mm 2400

Velocidade da correia em m/s 1,2

Máx. inclinação em graus 25

Medidas em mm (C x L x Al) 5290 / 1310 / 2840

Peso kg 760

Com o localizador de peças HARTL Partsfinder encontrará 
o sobresselente certo
Instruções de montagem e manutenção
Preços atrativos para clientes registados
Disponibilidade imediata e fornecimento rápido
Seguimento contínuo do estado do pedido e da entrega

HCB
5000

HARTL SCREEN PLANT - HSP
 
A HARTL SCREEN PLANT sobressai através da sua construção compacta e estável e da capacidade de produção a 
custos de manutenção baixos e espaços reduzidos. A aplicação deste produto está focada na trituração de pedras 
naturais, assim como na classificação e refinação de materiais de reciclagem com 3 a 4 frações finais.

HARTL CONVEYOR BELT - HCB
 
Como complemento ideal, a Hartl oferece a correia transportadora adequada - a chamada HCB a modo abreviado.
A correia transportadora também é acionada por eletricidade com uma altura máxima de descarga de 2,5 m. 



RESULTADOS DA HARTL CRUSHER
A HARTL CRUSHER™ sobressai por sua elevada capacidade operacional com custos de desgaste mínimos, assim 
como com um produto final cúbico constante de extrema qualidade.

       EXPERIÊNCIA AO VIVO HARTL CRUSHER, SCREENER E
       SCREENPLANT?

Registe-se já para obter a sua apresentação personalizada dos produtos: demoday@hartl-crusher.com 
Você encontra os vídeos Demoday em www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

Trituração de pedra natural
Britado de resíduos da construção
Reciclagem
Trabalhos de escavação e construção de estradas
Extração e construção de estradas florestais
Construção de canais e gasodutos



       HARTL CRUSHER - UMA MARCA QUE GARANTE A QUALIDADE
 
A empresa austríaca HARTL Engineering & Marketing GmbH é especializada no desenvolvimento, produção e dis-
tribuição internacional de máquinas especiais de construção e aparelhos para a indústria de construção. Esta vasta 
gama de produtos inovadores de qualidade e variedade reúne, sob o nome HARTL CRUSHER™, mais de 40 anos 
de experiência e inovação na área do desenvolvimento de máquinas trituradoras e peneiras. A construção única e 
extremamente robusta desta unidade trituradora integrada na pá escavadora garante rendimento e fiabilidade ao 
mais alto nível na área da trituração de pedras naturais, assim como na reciclagem de resíduos de construção no 
local.
Através de um design inovador, tecnologia de produção moderna e o uso exclusivo de componentes de qualidade 
verificados resultam elevada qualidade, facilidade de manutenção e de operação, assim como resistência a longo 
prazo. Os produtos são exportados a nível mundial. A empresa recorre aqui a uma rede de comerciantes de confian-
ça de muitos anos em mais de 65 países.
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HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · ÁUSTRIA
Tel. +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com

hartl-crusher.com




