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PMG 600

Pré-trituradores PMG, com elevada eficiência de corte, foram desenvolvidos para reduzir o tamanho 
de diferentes tipos de materiais.
A produção pode ser melhorada escolhendo uma grelha adequada para cada material específico.

PRÉ-TRITURADOR COM ESTEIRA TRANSPORTADORA

Câmara de corte
resistente e substituição fácil das lâminas.

Acoplamento hidrodinâmico
para melhorar o desempenho e proteger o sistema de 

transmissão (correias, caixa de velocidades, etc ...).

Fabricado de acordo com os regulamentos CE.

Empurrador hidráulico
para garantir alimentação constante.

Sistema de fixação rápida 
reduz a dimensão do 

equipamento tornando-o mais 
compacto.

Tambor magnético 
para remover os 
materiais ferrosos.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tremonha de alimentação: 1275 x 2055 mm 
| Diâmetro do rotor: 220 mm
| Curso do empurrador: 600 mm
| Dimensões das grelhas: Ø 12-15-20-30-40-50 mm 
| Número de lâminas rotativas: 23

| Número de lâminas externas: 4
| Número de contra-lâminas: 1
| Tipo de transmissão: Correias em V 
| Potência instalada: 20 kW - 39 A 
| Tensão (standard): 380 V - 50 Hz  
| Peso total: 1840 kg
| Nível de ruído (sem carga): _ db(A)

EXEMPLOS DE MATERIAL PROCESSADO (ENTRADA / SAÍDA)
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DIMENSÕES DOS CABOS (ENTRADA)

| Diâmetro máx. cabo: Ø 70-90 mm 

| Comprimento máx. cabo rígido: 800-1000 mm

OPCIONAIS

| Esteira transportadora de descarga.
(Versão standard ou com tambor magnético.)

| Extensão de garantia.

COMBINAÇÕES

| Esteira transportadora.
(Para alimentação ou descarga.)

| Granulador ou linha de reciclagem. 

| Mesa de separação densimétrica.

| Separador magnético. 

| Separador Zig-Zag.

| Transportador pneumático.

RAZÕES PARA ESCOLHER PMG 600  

 Melhor relação qualidade/preço.
 Rápido retorno do investimento.
 Elevado valor de revenda ao longo do tempo.
 Grande variedade de materiais que podem ser reciclados.
 Automatiza a produção e reduz o trabalho.
 Reduz a utilização, desgaste e manutenção nas linhas de 
      granulação.
 Fácil utilização e manutenção.
 Assistência rápida e confiável de técnicos especializados de
      fábrica.

EXTENSÃO DE GARANTIA 

“YoU WorK WE CarE”

Extensões de garantia podem ser 
compradas até 24-36 meses a partir 
da data de transporte. A extensão de 
garantia cobre a substituição de  peças 
com defeito. As peças de desgaste 
estão excluídas de todas as garantias. 
Um técnico especializado da fábrica 
realizará visitas anualmente (2 ou 3 
vezes, dependendo da extensão de 
garantia comprada) para verificações 
gerais do estado do equipamento.




