
INFORMAÇÕES TÉCNICAS  I  BRITADEIRA DE IMPACTO MÓVEL COM LAGARTA

MOBIREX MR 110 Z/110 Zi EVO2

A WIRTGEN GROUP COMPANY



MOBIREX MR 110 Z/110 Zi EVO2 BRITADEIRA DE IMPACTO MÓVEL DE LAGARTA

© KLEEMANN GmbH  Sujeito a alterações sem aviso prévio. Versão 2017-1

 Fluxo otimizado de material através das larguras do sistema  
 de abertura

 Ajuste hidráulico da fenda

  Acionamento direto diesel eficiente e potente

 Unidade de crivagem posterior potente com retorno de grão sobre 
 dimensionado (opção)

Unidade de carregamento

Desempenho de carregamento de até aprox. (t/h) 1) 350

Dimensão do carregamento máx. (mm) 900 x 880

Altura de carregamento (com extensão) (mm) 4190 (4547)

Volume da tremonha (com extensão) (m³) 4,5 (8,0)

Largura x comprimento (com extensão) (mm) 2100 x 3700 (2800 x 3750)

Calha vibratória de carregamento

Largura x comprimento (mm) 900 x 2600

Crivagem preliminar

Tipo  Crivo de elementos pesados com 
duas plataformas 

Largura x comprimento (mm) 1010 x 2100

Cinta de saída lateral (opcional) 5)

Largura x comprimento (ampliado) (mm) 650 x 4000 (6000) 

Altura de descarga, cerca de (ampliada) (mm) 2900 (3650)

Britadeira

Britadeira de impacto, tipo SHB 110-080

Entrada da britadeira, largura x altura (mm) 1100 x 800

Peso da britadeira, cerca de (kg) 13000

Diâmetro de rotor (mm) 1100

Modo de acionamento da britadeira / cerca de (kW) direto, 260

Modo de regulagem, braço oscilante de impacto Totalmente hidráulico sem etapas

Desempenho de trituração na trituração de concreto até  
cerca de (t/h) 240 2)

Desempenho de trituração em resíduos de edifícios até  
cerca de (t/h) 240 2)

Desempenho de trituração na trituração de asfalto até  
cerca de (t/h) 205 3)

Desempenho de trituração em calcário até cerca de (t/h) 265 2)

Calha de descarga

Largura x comprimento (mm) 1200 x 2400

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MR 110 Z/110 Zi EVO2

Equipamento padrão: tremonha de carregamento dobrável hidraulicamente, operado do solo ⁄ calha de carregamento regulada por frequência ⁄ crivo preliminar regulado por frequência ⁄ controle remoto via rádio ⁄  
comando com painel de toque ⁄ armário de distribuição bloqueável, com proteção a pó e vibração ⁄ ajuste automático da fenda ⁄ proteção contra sobrecarga integrada ⁄ Lock & Turn (dispositivo de bloqueio e de rotação do rotor) ⁄  
braço oscilante para substituir travessas de impacto ⁄ engate do guindaste ⁄ sistema de pulverização para a redução de pó ⁄ pacote de climatização padrão ⁄ iluminação

Opções: topo da tremonha ⁄ cinta de saída lateral, montagem esquerda ou direita ⁄ extensão da cinta de saída lateral ⁄ separador eletromagnético, ímã permanente ou preparação magnética ⁄ extensão da cinta de descarga da 
britadeira (dobrável hidraulicamente) ⁄ unidade de crivagem posterior, em dimensão confortável de contêiner, adequado para Hook-Lift ⁄ balança da cinta ⁄ cobertura de cinta de saída lateral (alumínio, toldo) ⁄ tomada 110 V ⁄  
trackpads para o trem de rodagem de lagartas para proteger do subsolo ⁄ pacote de climatização: pacote de aquecimento e refrigeração
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Cinta de descarga da britadeira

Largura x comprimento (ampliado) (mm) 1200 x 9300 (11000)

Altura de descarga, cerca de (ampliada) (mm) 3500 (4100)

Unidade de acionamento

Conceito de acionamento direto a diesel

MR 110 Z EVO2:  Scania (nível 3 / estágio IIIA) (kW) 371 (1800 rpm)

 Scania (LRC) (kW) 410 (1800 rpm)

MR 110 Zi EVO2: Scania (nível 4f/estágio IV) (kW) 331 (1800 rpm)

Gerador (kVA) 135

Unidade de crivagem posterior (opcional)

Tipo Crivo de elementos leves com  
uma plataforma

Largura x comprimento (mm) 1350 x 4550

Cinta de retorno(mm) 500 x 9100

Altura de descarga de grão fino, cinta de saída,  
cerca de  (mm) 3400

Transporte 4)

Altura de transporte, cerca de (mm) 3600

Comprimento de transporte sem (com) unidade de 
crivagem, cerca de (mm) 17400 (21100)

Largura de transporte sem (com) unidade de crivagem 
máx. (mm) 3000

Peso do transporte sem (com) unidade de crivagem  
cerca de (kg) 43900 (52000)

Peso do transporte unidade de crivagem cerca de (kg) 5500

1)  depende do modo e composição do material de carregamento, dimensão do carregamento,  
crivagem preliminar assim como do tamanho do grão final desejado

2) em grão final 0 - 45 mm com cerca de 10 - 15 % grão sobredimensionado
3) em grão final 0 - 32 mm com cerca de 10 - 15 % grão sobredimensionado
4) sem opções
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