
 

 

 

BRITADOR DE MANDÍBULAS – C 140 

Motor: 250 HP (185 Kw), 60 Hz, 6 pólos, RPM nominal 1181, velocidade do britador 220 + ou – 10 RPM, 

 fabricante WEG. 

 Correia ‘’V’’ super HC perfil 8V2650. 

 Tamanho máximo do material a ser britado: 856 mm 

   

BRITADOR CÔNICO HP 500 

Motor: 500 HP (375 Kw), 4 pòlos, RPM 1782 – 1800, 60 Hz, fabricante WEG. 

 

BRITADOR CÔNICO HP 800. 

                          Motor: 800 HP (590 Kw), 4000 V, 106 A, 1190 RPM, Hz 60 
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OBS: O procedimento acima serve para o HP 800 também. 

ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO (LadoFechado): A menor distância entre o topo dos membros de britagem, 
medida quando os dois membros de britagem estão mais próximos um do outro, durante o ciclo giratório. 
 



 
ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO (Lado Aberto): A maior distância entre o topo dos membros de britagem, 
medida quando os dois membros estão no ponto de maior afastamento entre si, durante o ciclo giratório. A abertura 
de alimentação (lado aberto) determina a dimensão máxima da alimentação. Como norma geral, o tamanho máximo 
da alimentação não deverá exceder 80% da abertura de alimentação, lado 
aberto. 
AJUSTE DE DESCARGA: A distância entre a parte inferior dos membros de britagem, medida em um ponto 
quando os dois membros de britagem estão mais próximos um do outro durante seu ciclo giratório. Esse ajuste de 
descarga regula a granulometria do produto. 
AJUSTE MÍNIMO DE DESCARGA : A menor distância permissível entre a parte inferior dos membros de 
britagem, medida quando os dois membros estão mais próximos um do outro durante o ciclo giratório. 
ABERTURA DE DESCARGA : A distância entre a parte inferior dos membros de britagem, medida em 
 um ponto onde os dois membros estão mais afastados um do outro, durante o ciclo. Essa abertura facilita a 
descarga do material britado, tornandoa mais rápida. 
 
 


