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Nota.  Todos os pesos e dimensões são apenas para a unidade 
padrão sem opcionais

O material deste catálogo destina-se apenas a ser usado como informação, e nenhuma declaração ou garantia é feita ou concedida pelo fabricante de que seus produtos serão adequados para a finalidade específica do cliente, e deve-se sempre consultar 
o fabricante para garantir sua adequação. Foram aplicados todos os esforços cabíveis para preparar este documento com precisão. Contudo, o fabricante não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões neste documento, ou pelo uso ou 
interpretação incorretos das informações nele contidas. O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações às informações deste catálogo e ao modelo do produto, sem quaisquer reservas e sem notificação prévia aos usuários.
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BRITADOR DE MANDÍBULAS 
QJ241 
ENGENHARIA EM MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DADOS

Britador

Tipo Mandíbulas - C10

Abertura de alimentação 1000 mm x 650 mm

Velocidade 320 rpm

Tipo de ajuste Cunha hidráulica

Transmissão Hidráulica por correias em V

Faixa de APF 50 - 150 mm

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DADOS

Conjunto de acionamento

Motor Estágio 3A / Nível 3  
CAT C7.1 Acert
Estágio 3B / Nível 4i  
CAT C7.1 Acert
Estágio 4 / Nível 4 Final  
CAT C7.1

Potência do motor 168 kW / 225 hp

Capacidade do tanque de diesel 660 litros / 174 USG

Capacidade do tanque hidráulico 660 litros / 174 USG

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

Peso padrão para transporte: 32.568 kg

13,90 m
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3,23 m
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Eixo e rolamentos altamente 
resistentes com sistema de 
lubrificação automático de 
série

1 Proteção para tolerar a força 
extrema do material projetado 
das mandíbulas

4

Placas de mandíbulas 
corrugadas Mn

5

6 Estrutura principal 
aparafusada, para máxima 
força e durabilidade.

O braço de torque altamente 
resistente proporciona uma 
transmissão robusta e permite 
o fácil ajuste da correia

3

Sensor de nível para otimizar 
a taxa de alimentação do 
britador (opcional)

2

6
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Sistema de controle PLC intuitivo com tela colorida

Mandíbula 
 – Mandíbula de alto desempenho 1000 x 650 mm
 – APF hidraulicamente ajustável para uma 

variedade de aplicações 
 – Ação de britagem reversível para aliviar 

obstruções e britagem de asfalto
 – Sensor de nível instalado na mandíbula para 

otimizar a taxa de alimentação do britador 
(opcional)

Tremonha
 – Tremonha reforçada com portas 

hidraulicamente dobráveis para uma 
rápida configuração

 – Placas de revestimento resistentes ao 
desgaste (opcionais)

Transportador principal 
 – Transportador de correia com 800 mm 

de largura, com altura de saída de 
3444 mm

 – Sistema hidráulico de elevação e 
abaixamento para aumentar a folga 
da saída das barras em aplicações de 
reciclagem 

 – Disposição em túnel para reduzir os 
pontos de represamento dos materiais 
reciclados

 – Transportador principal com sensor de 
velocidade para parar o alimentador 

 – Tubos com spray de água para eliminar 
poeira de série 

 – Separador magnético para aplicações 
de reciclagem e demolição (opcional)

 – Coberturas de lona (opcionais)

Chassi
 – Chassi altamente resistente com 

esteiras

Sistema de controle
 – Os sistemas hidráulico e elétrico 

altamente eficientes oferecem o máximo 
controle 

 – Sistema de controle PLC intuitivo com 
tela colorida para um controle totalmente 
automatizado

Alimentador 
 – Alimentador vibratório de grande 

capacidade com grelhas em desnível e 
velocidade variável

 – Sistema de controle de carregamento 
para acionamento do alimentador, 
garantindo uma britagem contínua

 – Placas de revestimento resistentes ao 
desgaste (opcionais)

Transportador lateral para finos (opcional)
 – Largura da correia 650 mm

Esteiras
 – Esteiras de 400 mm de largura acionadas 

com controle por cabo proporcional
 – Controle remoto (opcional)

Função hidráulica de elevação e abaixamento Disposição em túnelEstrutura de tubos em aço para melhor dissipação de 
calor

Fácil acesso ao compartimento do motor Transportador principal estendido para 
altíssima capacidade de estocagem

Estrutura de tubos em aço (outro lado da máquina)
 – Oferece uma solução de vedação segura e sem 

manutenção, com melhor dissipação de calor

Ventoinha de refrigeração 
 – Uma ventoinha de refrigeração 

hidraulicamente acionada com 
inversão automática para retrolavagem 
da poeira do radiador (somente 3B)

Conjunto de acionamento 
 – Motor de 168 kW / 225 hp 

em conformidade com as 
regulamentações sobre emissões 

 – Fácil acesso ao compartimento do 
motor, para realização mais fácil de 
serviços e manutenção 

 – Pontos de drenagem no nível do solo
 – Tanque de diesel de grande 

capacidade: 660 litros / 174 USG

ESPECIFICAÇÕES PADRÕES

BRITADOR DE MANDÍBULAS 
QJ241 ENGENHARIA EM 
MOVIMENTO

BRITADOR DE MANDÍBULAS QJ241

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DADOS

Equipamento Britador de mandíbulas C10

Abertura de alimentação 1000 mm x 650 mm

Tamanho de alimentação otimizado 520 mm3

Motor C7.1 Acert 168 kW / 225 hp

Dimensões de transporte 13,90 m (c) 
2,64 m (l) 
3,22 m (a)

Peso 32.568 kg

ALTA MOBILIDADE

O QJ241 é o equipamento mais compacto da série 
líder mundial de britadores de mandíbulas da Sandvik. 
Projetado especificamente para operações menores, 
pode alcançar velocidades impressionantes de 
produção com excelentes relações de redução. 

A máquina possui um transportador principal 
estendido de série, que pode ser elevado ou abaixado 
hidraulicamente, o que o torna a solução ideal para a 
remoção de ferragens, em aplicações de reciclagem. 

Embora desenvolvido especificamente para aplicações 
de empreiteira e reciclagem, o britador é igualmente 
produtivo e adequado para operações em pedreiras 
que procuram maior capacidade de manobra e alta 
qualidade.

AS ESPECIFICAÇÕES INCLUEM:
 – Motor de 168 kW / 225 hp em conformidade com 

as regulamentações sobre emissões, para um 
desempenho mais econômico 

 – Sistema automático de lubrificação centralizada para 
redução do tempo de manutenção 

 – Capacidade de operação em temperaturas 
ambientes de 50 °C, sem troca de óleo

 – Ação de britagem reversível para aliviar obstruções, 
britagem de materiais pegajosos complexos e asfalto

 – Sensor de nível na mandíbula para otimizar a 
regulagem do fluxo de material que entra no britador

 – Projetado para máxima economia de combustível e 
baixos custos operacionais
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