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Produtos relacionados

O Boomer 282 é um jumbo de perfuração frontal hidráulico, com dois braços para túneis pequenos e médios e produção de minas com seções transversais de
até 45 m². A perfuratriz é equipada com um sistema de controle direto (DCS) robusto e confiável. O Boomer 282 possui dois braços BUT 28 flexíveis
incorporados e perfuratrizes COP para oferecer melhor produtividade.
Características e benefícios
DCS hidráulico confiável com função antiencravamento para maior economia das ferramentas de perfuração.
Motor a diesel com baixo índice de emissões e baixo impacto ambiental com desempenho potente.
BUT 28 para serviços pesados, com posicionamento direto, rápido e fácil.
Perfuratrizes COP 1638HD+ ou COP 1838HD+ para uma variedade de condições de rocha, ambas equipadas com um sistema de amortecimento duplo para
vida útil prolongada.

Descrição técnica

Technical specification Boomer 282 (520kB, Pdf document) - Download

Dados técnicos
Unidades: Métrica

Sistema de ar
Capacidade, máxima

12,5 l/s a 7 bar

Medidor de pressão de ar

Sim

Braço
Número de braços

2

Braço

BUT 28

Extensão do braço, máxima

1250 mm

Extensão de avanço, máx.

1250 mm

Giro de avanço

360˚

Ângulo de elevação, máx.

+ 65˚/-30˚

Suporte paralelo

Completo

Ângulo de oscilação, máx.

+45˚/-25˚

Peso, somente o braço

1750 kg

Chassis
Nível de ruído na cabine <85 dB(A), aprovado pelo FOPS/ROPS

Optional

Assento fixo para operação

Opcional

Assento fixo para deslocamento

Sim

Unidade de ar-condicionado, com função de aquecimento

Opcional

Dimensões inglesas

Motor

Deutz de 4 cilindros, D914, L04 (Nível 3/Estágio IIIA)

Classificação de energia

58 kW a 2.300 rpm

Torque

270 Nm a 1.500 rpm

Direção articulada

±41˚ de ângulo de direção

Tração em todas as rodas

Sim

Sistema de direção de energia hidrostática

Sim

Transmissão

Hidrostático, Clark 12000

Eixo, frontal

Dana 176

Eixo, traseiro

Dana 176, oscilação de ± 8˚

Bloqueio do diferencial no eixo dianteiro

Automático

Pneus

12,00xR20

Folga de eixos externos

15˚

Macacos hidráulicos, dianteiros

2 expansíveis

Macacos hidráulicos, traseiros

2

Freios de serviço

2 circuitos separados

Freios de emergência e estacionamento

SAHR

Tanque de combustível, volume

60 l

Catalisador de exaustão

Sim

Silenciador

Sim

Sistema elétrico

24 Volt

Baterias

2x70 Ah

Luzes de locomoção

8x70 W

Luzes de trabalho

3x500 W

Luzes de freio

Sim

Extintor de incêndio

Sim

Sistema de lubrificação central

Sim

Nível de bolha

Sim

Buzina

Sim

Farol

Sim

Alarme de retrocesso

Sim

Kit de alerta da lubrificação da perfuratriz

Sim

Sistema de controle
Sistema de controle

Sistema de controle direto, DCS

Dimensões e peso
Largura

1990 mm

Altura com cabine

3050 mm

Altura do teto para cima

3000 mm

Altura do teto para baixo

2300 mm

Comprimento

11.830 mm com avanços BMH 2343

Distância do solo

290 mm

Raio de curvatura, externo

5700 mm

Raio de curvatura, interno

2800 mm

Sistema elétrico
Potência total instalada

125 kW

Tensão

380-1.000 V

Frequência

50-60 Hz

Método de partida

Estrela/delta (1.000 V - somente partida direta)

Proteção de sobrecarga para motores elétricos

Térmico

Horímetro de percussão

Sim

Horímetro de percussão na tela do operador

Sim

Medidor digital de tensão/corrente no gabinete elétrico

Sim

Indicador de sequência de fase

Sim

Indicador de falha do terra

Sim

Carregador de bateria

Sim

Transformador

4 kVA

Carretel do cabo, diâmetro

1.600 mm

Sistema hidráulico
Bombas hidráulicas

2 unidades, uma para cada braço

Bombas descarregadas no início

Sim

Volume do tanque de óleo hidráulico

195 l

Medidor de temperatura do óleo no tanque de óleo

Sim

Bomba elétrica de abastecimento de óleo

Sim

Indicador do filtro de óleo

Sim

Óleo resfriado a água

Sim

Filtragem

16 µm

Óleo hidráulico

Mineral

Sistema de água
Bomba de reforço de água

Elétrico, Flygt

Capacidade, máxima

100 l/min a 13,5 bar

Pressão de entrada de água, mín.

2 bar

Proteção de fluxo de água

Sim

Perfuratriz
Perfuratriz

Here you can read more about our Parts & Services offer.

Casos em destaque
Estudos de caso sobre o Boomer 282 na Mining & Construction on-line
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Você também pode se interessar por

COP 1638+/COP 1838+/COP
2238+
Perfuratriz hidráulica
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COP 1638HD+, COP 1838HD+

