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BRITADORES DE    

IMPACTO 



O NOVO britador de impacto Finlay I-100 com esteira 
foi projetado especificamente para aplicações de 
pedreiras, reciclagem e demolição. O I-100 tem uma 
câmara de impacto direto de Ø 860mm x 860mm 
(Ø 34” x 34”) com velocidade variável do rotor. O 
sistema de controle eletrônico avançado monitora, 
controla e regula a velocidade do VGF com pré-
peneiragem integrada, para manter uma alimentação 
consistente do material na câmara de impacto e, 
ao mesmo tempo, preservar a capacidade ótima de 
britagem. A máquina fornece aos operadores taxas 
elevadas de redução de material e produz uma 
classificação consistente de produtos.

I-100

RECURSOS PADRÃO
Câmara de impacto:

Abertura de entrada: 860mm x 610mm (34” x 24”)

Diâmetro do rotor: Ø860mm (34”)

Largura do rotor: 860mm (34”)

Velocidade do rotor Cat Nível 3 / Estágio 3A: 715 rpm - 880 rpm

Velocidade do rotor Scania Nível 4i / Estágio 3B: 680 rpm - 900 rpm

Acionamento direto por embreagem

Ajuste hidráulico da rampa

Proteção hidráulica contra sobrecarga

Rampas duplas

Ajuste mínimo da rampa: 20mm (0,8 pol.)

Ajuste máximo da rampa: 225mm (9 pol.)

Barras de impacto: rotor de 4 barras, padrão 2 altas / 2 baixas

Transportador Principal:

Correia: 900mm (36 pol.)

Altura de descarga: 3.250mm (10’8”)

Transportador principal de extensão total com barras de impacto no 
ponto de alimentação

Transportador principal pode ser abaixado hidraulicamente para 

manutenção

Platformas:

Plataformas de manutenção/acesso são fornecidos para todas 
as principais áreas em torno de câmara de impacto, sistema de 
acionamento e unidade de potência.
As passagens são acessíveis pelo lado direito e possuem cor-
rimãos duplos, portas de acesso de fechamento automático e 
escadas de acesso.
Todas as passagens são galvanizadas.

Transportador de desvio - Opcional:

Correia: 500mm (20 pol.)

Altura de descarga: 2.030mm (6’ 8”)

Tremonha / Alimentador
   Capacidade da tremonha: 2,3m³    (3.01yd³)

   Paredes laterais de aço inoxidável 

      resistente a desgaste de 8 mm

   Alimentador com grelhas vibratórias

Câmera de impacto
Rotor: Ø860mm x 860mm (Ø34” x 34”)

    Acionamento direto por embreagem

    Ajuste hidráulico da rampa

    Proteção hidráulica contra sobrecarga

    Barras de impacto: rotor de 4 barras, padrão 2 altas / 2 baixas

Transportador de desvio (opcional)
Esteira: 500mm (20 pol.)

Altura de descarga: 2.030mm (6’8”)

Articulação hidráulica

Montagem universal do lado esquerdo ou direito

Assistência para ajuste hidráulico da rampa permite um 

ajuste conveniente e eficiente das rampas.

Proteção hidráulica contra sobrecargas fornece proteção 

instantânea para materiais não britáveis.

Alimentador vibratório de carga pesada (VGF) com pré-

peneira integrada ajuda a ignorar a poeira fina.

Câmara de britador de acionamento direto com 

tensionador de correia independente permitindo um 

ajuste rápido.

Câmara de britador fornecida com um rotor de 4 barras e 

design de duas rampas para taxas elevadas de redução.

Características:



Dimensões de operação

Peso da máquina: 23.000kg (50.710lbs)
*Configuração de máquina padrão (sem transportador de desvio ou magneto)

Unidade de potência
Nível 3 / Estágio 3A: CAT C6.6 186kW (250hp)

Nível 4i / Estágio 3B: Scania DC9 80A 202kW (270hp)

    Sistema de controle eletrônico

Acionamento direto por embreagem

Acesso total à passagem

Transportador principal
Esteira: 900mm (36 pol.)

Altura padrão de descarga: 3.250mm (10’8”)

Transportador principal pode ser abaixado hidraulicamente para manutenção

Magneto (opção)

Chassi
Largura da sapata: 400mm (16 pol.)

Centros de rodas dentadas: 2.950mm (9’7”)

13,4m (44’)

12,05m (39’ 6”) 2,5m (8’ 2”)
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Dimensões de transporte



Transportador principal
Correia de 900mm (36”)

Altura da descarga de 3,3m (10’ 10”)

Anteparos com assistência totalmente hidráulica torna o ajuste 
das mesmas conveniente e eficiente.

Alimentador vibratório para demanda pesada (VGF) com pré-
peneira integral remove os finos sujos e seleciona o material de 
desvio para reprocessamento.

Sob o alimentador com placa vibratória do britador com 
revestimentos resistentes ao desgaste auxiliam a vazão 
da descarga do material e reduz os bloqueios embaixo do 
britador. 

A câmara do britador é fornecida com um rotor de 3 barras como 
padrão e com um rotor de 4 barras disponível como opcional.

RECURSOS PADRÃO

Motor: 

Nível 3 / Estágio 3A: Motor Caterpillar C9 224 kW (300 hp)

Nível 4 / Estágio 3B: Motor Scania DC9 83 A 257 kW (350 hp) 

Câmara: 

Câmara de impacto (rotor de 3 barras) de 1000mm x 1000mm (40’ x 40’)

Acionamento hidrostático e sistema avançado de controle eletrônico

Silo / Alimentador:

Capacidade de 5m³ (6,5yd³)

Alimentador vibratório para demanda pesada (VGF) com pré-peneira 

integrada

Espaçamento de barras paralelas de 40mm como padrão

Abertura da tela no alimentador de barras paralelas: 30mm

Descarga selecionável para o transportador by pass ou transportador 

principal

Transportador principal:

Correia de 900mm (36”)

Alimentador de placa vibratória com revestimentos resistentes ao 

desgaste

Raspador de alta eficiencia no tambor de acionamento

Geral:

Tubulação completa para supressão da poeira com barras espargidoras

Passarela galvanizada com corrimão, degraus e escadas de acesso

Unidade da esteira para demanda pesada, distância entre centros das 

rodas dentadas de 3.280mm (10’ 9”), largura da sapata de 400 mm 

(16’)

Conjunto de controle portátil da esteira com cabo de conexão

Esteiras de velocidade única

Proteções de segurança de acordo com as diretrizes do maquinário

Paradas de emergência

O britador de impacto móvel sobre esteiras Finlay I-110 

foi especificamente projetado para pedreiras, mineração 

de superfície de minério de ferro, e para aplicações em 

reciclagem e demolição. O Finlay I-110 autopropelido possui 

uma câmara de impacto com acionamento hidrostático de 

1000mm x 1000mm (40” x 40”) com opção de velocidade 

variável. O sistema avançado de controle eletrônico 

monitora e controla a velocidade do rotor e regula o VGF 

(grades de alimentação vibratória) com pré-peneira integral 

para manter uma alimentação consistente do material na 

câmara de impacto, ao mesmo tempo em que mantém 

condições ideais de trituração. A máquina fornece aos 

operadores altos índices de redução do material e produz 

uma forma compatível do produto. 

I-110

Características:



Silo e Alimentador
   Capacidade de 5m³ (6,5yd³)

   Volume de 8m3 (10.4yd3) com 

     extensões opcionais

   Pré-peneira integrada

Esteiras
Distância entre centros das rodas dentadas de 3,280mm (10’ 9”)

Largura da sapata de 400mm (16”)

Esteiras acionadas hidraulicamente

Câmara de impacto
     Rotor de Ø1m  x 1m (Ø40” x 40”)

    Transmissão hidrostática

    Ajuste assistido hidraulicamente

Unidade de força
Nível 3 / Estágio 3A: Motor Caterpillar C9 224 kW (300 hp)

Nível 4 / Estágio 3B: Motor Scania DC9 83 A 257 kW (350 hp) 

    Transmissão hidrostática

    Sistema eletrônico de controle

Acesso por passarela

Ímã
Opcional

Passarelas
Acesso conveniente ao redor da  máquina

Sob o britador
Alimentador vibratório

Protege a correia

Transportador By pass
Largura da correia de 650mm (26”)

    Altura da descarga de 2m (6’ 7”)

Opção de descarga de 2,8m (9’ 2”) disponível

Chassi
Chassi robusto para demanda pesada

Peso da máquina: 34.000Kg (74.957lbs)* 
*Configuração padrão da máquina (Sem transportador de desvio ou ímã)
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Dimensões de transporte
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Silo e Alimentador
  Capacidade de 8m³ (10,4yd³)

  Pré-peneira integrada

Chassi
Chassi para demanda pesada

RECURSOS PADRÃO

Motor:

Nível 3 / Estágio 3A: Motor diésel Caterpillar C9 Acert refrigerado por 

agua de 224 kW (300 hp)

Nível 4 / Estágio 3B: Motor Scania DC9 83 A 257 kW (350 hp) 

Câmara:

Câmara de impacto 1000mm x 1000mm (40’ x 40’)

Acionamento hidrostático e sistema avançado de controle eletrônico

Silo / Alimentador:

Capacidade de 8m³ (10.4yd³)

Alimentador vibratório para demanda pesada (VGF) com pré-peneira 
integrada

Espaçamento de barras paralelas de 40mm como padrão

Abertura da tela no alimentador de barras paralelas: 30mm

Descarga selecionável para a calha do transportador by pass ou 
transportador principal

Transportador principal:

Correia de 900mm (36”)

Alimentador de placa vibratória sob o triturador com revestimentos 
resistentes ao desgaste

Rodapé no transportador principal

Raspador de alta eficiencia no tambor de acionamento 

Sistema de recirculação:

Peneira de deck duplo de 3660mm x 1520mm (12’ x 5’ )– deck 
superior fornecido com tela de 50mm, sem incluir deck no fundo ou 
peças de encaixe;

Correia transportadora de finos de 1400mm- dobrável hidraulicamente 
para transporte;

Transportadores de transferência – descarga da correia de 
transferência do deck superior e do deck inferior no transportador de 
recirculação como padrão. Transferência do deck inferior opcional;

Transportador de recirculação de 500mm (20”) com alimentação de 
retorno para o silo principal

Geral:

Tubulação para supressão de poeira;

Passarela galvanizada com corrimão, degraus e escadas de acesso;

Estrutura para demanda pesada com sapatas de 400mm (16”);

Operação de controle das esteiras com cabo de conexão de 5m;

Esteira de velocidade única com partida suave;

Proteções de acordo com as especificações de ‘M&Q’;

Baixo nível de lubrificação;

Paradas de emergência (6 un)

O britador de impacto móvel autopropelido com esteiras 

I-110RS da Finlay fornece a versatilidade de uma planta de 

britagem e peneiramento em uma só máquina. Com base no 

bem sucedido e comprovado I-110 da Finlay, esta máquina 

possui uma inovadora peneira destacável de deck duplo de 

3.600mm x 1500mm (12’ x 5”) para classificar e recircular o 

material de volta para a câmara de britagem.

A peneira pode ser rapidamente separada da máquina para 

aplicações que não exijam classificação ou recirculação 

adicionais de materiais para processamento e redução do 

tamanho.

I-110RS

Peneira de classificação com deck duplo a bordo de 3660mm 

x 1520mm (12’ x 5’) envia o material de tamanho excessivo 

de volta à câmara via transportador de recirculação a bordo.

O transportador de finos e a peneira podem ser abaixados 

hidraulicamente para facilitar o acesso no caso de serviços e 

para trocar as telas.

O transportador de finos a bordo possui uma altura de 

descarga de 2900mm (9’ 6”) para material armazenado ou 

processamento adicional por uma peneira secundária.

Características:



Unidade de força
Nível 3 / Estágio 3A: Motor diésel Caterpillar   

       C9 Acert refrigerado por agua de 224 kW (300 hp)

Nível 4 / Estágio 3B: Motor Scania DC9 83 A 257  kW (350 hp) 

Transmissão hidrostática

Sistema eletrônico de controle

Acesso por passarela

Transportador by pass
  Largura da correia de 650mm (26”)

  Altura da descarga de 2m (6’ 7”)

  Opção de descarga de 2,8m (9’ 2”) disponível

Esteiras
Distância entre centros das rodas dentadas de 3780m (12’ 5”)

Largura da sapata de 500mm (20”)

Esteiras acionadas hidraulicamente

Transportador principal
Correia de 900mm (36”)

Transportador de transferência
Largura da correia de 500mm (20”)

Deck superior e inferior (deck inferior opcional)

Transportador de recirculação
Largura da correia de 500mm (20”)

Dobrável para transporte

Transportador de finos
Largura da correia de 1400mm (4’ 7”)

Altura da descarga de 3m (9’ 10”)

Ímã
Opcional

Caixa do filtro
    Deck superior de 3,6m x 1,5m (12’ x 5’) 

Deck inferior de 3m x 1,5 m (10’ x 5’)

Câmara de impacto
Rotor de Ø1m x 1m (Ø40” x 40”) 

Transmissão hidrostática

Ajuste assistido

Sob o britador Alimentador vibratório
 Protege a correia

 Peso da máquina: 46.000Kg (101.413lbs) * 
*Configuração padrão da máquina (Sem transportador de desvio ou ímã)
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Ímã
Opcional

RECURSOS PADRÃO

Motor: 

Nível 3 / Estágio 3A: Motor CAT C13 328 kW (440 hp)

Nível 4 / Estágio 3B: Motor Scania DC13 83 A 331 kW (450 hp)

Câmara:

Câmara de impacto Cedarapids IP1313

Rotor de 4 barras – barras de aço para golpe 2 altas e 2 baixas

Acionamento direto via acoplamento de fluido

Ajuste do anteparo com assistência hidráulica

Silo / Alimentador:

Capacidade do Silo alimentador de 9m³ (11,7yd³)

Laterais do silo alimentador dobráveis hidraulicamente;

Alimentador vibratório para demanda pesada;

Alimentador de passo de barras paralelas com pré-peneira integral, 
espaçamento padrão de 50mm;

Descarga selecionável para o transportador by pass ou transporta-
dor principal;

Abertura da tela no alimentador de barras paralelas: 38mm.

Transportador principal:

Comprimento total da correia com parada Rip 1000mm (40”);

Raspador de alta eficiencia no tambor de acionamento

Geral:

Tubulação para supressão da poeira com barras espargidoras;

Tubulação para o ímã da correia superior;

Esteiras de duas velocidades;

Conjunto de controle portátil da esteira com cabo de conexão;

Proteções de segurança de acordo com as diretrizes do maquinário;

Passarela galvanizada com corrimão, degraus e escadas de acesso;

Unidade da esteira para demanda pesada, distância entre centros 

das rodas dentadas de 3.280mm (12’ 5”), largura da sapata de 500 

mm (20’);

Paradas de emergência (6 un)

Transportador de produtos
    Correia de 1000 mm (40”)

Descarga de 3,7m (12’ 10”)

Dobrável hidraulicamente para transporte

O britador de impacto móvel sobre esteiras autopropelido 

I-130 da Finlay foi especificamente projetado para 

pedreiras, mineração de superfície de minério de ferro, e 

para aplicações em reciclagem e demolição.

O I-130 da Finlay incorpora a câmara de impacto 1313 

Cedarapids com acionamento direto e sistema avançado 

de controle eletrônico. O grande silo alimentador possui 

um recipiente com alimentador de velocidade variável e 

pré-peneira independente com RPM constante para uma 

separação ideal, mesmo se a velocidade do alimentador 

for reduzida. A máquina fornece aos operadores altos 

índices de redução do material e produz uma forma 
compatível do produto. 

I-130

Anteparos com assistência totalmente hidráulica torna o 
ajuste das mesmas conveniente e eficiente.

Alimentador vibratório para demanda pesada (VGF) com 
pré-peneira integrada remove os finos sujos e seleciona o 
material de desvio para reprocessamento.

Alimentador com placa vibratória opcional embaixo do 
britador com revestimentos resistentes ao desgaste auxilia a 
vazão da descarga do material e reduz os bloqueios embaixo 
do britador.

A eficiente câmara do britador com acionamento direto é 
fornecida com um rotor de 4 barras como padrão e com um 
rotor de 3 barras disponível como opcional.

Características:



Câmara de impacto
Rotor de Ø1270mm x 1220mm (Ø50” x 48”)

Acionamento direto

Ajuste com assistência hidráulica do depósito e do alimentador

Silo / Alimentador
  Capacidade do silo alimentador de 9m³ (11.7yd3)

  Dobrável hidraulicamente

Passarelas
  Acesso à unidade de força e à câmara

Pré-peneira hidráulica independente
Opcional - Para maior remoção dos finosl

Unidade de força
Nível 3 / Estágio 3A: Motor CAT C13 328 kW (440 hp)

Nível 4 / Estágio 3B: Motor Scania DC13 83 A 331 kW(450 hp)

Acionamento direto via acoplamento de fluido

Sistema eletrônico de controle

Acesso por passarela

Transportador by pass  (opcional)
Largura da correia de 650mm (26”)
Altura da descarga de 2,1m (6’ 10”)
Opção de descarga de 2,9m (9’ 6”) disponível

Alimentador vibratório sob o britador
  Opcional de correia completa também disponível

Acionamento direto do britador
Eficiência operacional aumentada 

Esteiras
  Distância entre centros das rodas dentadas de 3,78m (12’ 5”)

Largura da sapata de 500mm (20”)

  Esteiras acionadas hidraulicamente

Chassi
  Chassi robusto para demandapesada

 Peso da máquina: 49.000Kg (108.026 lbs)*  
*Configuração padrão da máquina (Sem transportador de desvio ou ímã)
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Peneira
Peneira com deck único de 4,27m x 1,52m (14’ x 5’)

Peneira e finos rapidamente separáveis para mais versatilidade

Ângulo da peneira de 17º a 25º

Transportador de finos
Calha de purga de metais   

      como padrão

RECURSOS PADRÃO

Motor: 

Tier 3: Motor CAT C13 328 kW (440 hp) 

Tier 4: Motor Scania DC13 83 A 331 kW (450 hp)

Câmara:

Câmara de impacto Cedarapids IP1313 (rotor de 4 barras) com barras 
de aço para golpe, sendo 2 altas e 2 baixas;

Acionamento direto via acoplamento de fluido;

Ajuste do anteparo com assistência hidráulica

Silo / Alimentador:

Capacidade do silo alimentador de 9m³ (11,7yd³)

Laterais dobráveis hidraulicamente;

Alimentador vibratório para demanda pesada;

Alimentador de passo de barras paralelas com pré-peneira integrada, 
espaçamento padrão de 50mm;

Descarga selecionável para o transportador by pass ou transportador 
principal

Abertura da tela no alimentador de barras paralelas: 38mm

Transportador principal:

Comprimento total da correia com parada Rip 1000mm (40”);

Raspador de alta eficiencia no tambor de acionamento

Transportador de recirculação:

Correia com 500 mm (1’8”) de largura;

Dobrável para transporte

Transportador de finos:

Correia com 1400 mm (4’ 7”) de largura

Altura da descarga de 3,0m (9’ 10”)

Peneira:

Peneira com único deck de 4.27m x 1.52m (14’ x 5’)

Peneira e finos rapidamente separáveis para mais versatilidade

Ângulo da peneira de 17˚ a 25˚

Abertura de 40mm como padrão

Transportador de transferência:

Correia com 500 mm (1’8”) de largura

Geral:

Tubulação para supressão de poeira

Tubulação para o ímã da correia superior

Esteiras de duas velocidades com ‘partida suave’

Sensor de temperatura do óleo hidráulico

Operação de controle das esteiras via conjunto portátil com cabo de 
conexão de 5m

Proteções de acordo com as especificações de M & Q

Baixo nível de lubrificação

Passarela galvanizada com corrimão, degraus e escadas de acesso

Unidade do chassi para demanda pesada com sapatas de 500 mm de 
largura

Paradas de emergência (6 un)

Peneira de classificação destacável com deck duplo de 
4270mm x 1520mm (14 x 5) envia o material de tamanho 
excessivo de volta ao britador via transportador de 
recirculação a bordo.
 
Peneira rápida e facilmente destacável e transportador de 
finos para britagem em circuito aberto.

O transportador de finos a bordo possui uma altura de 
descarga de 3,0 M (9’ 10”) para material armazenado ou 
processamento adicional por uma peneira secundária.

O britador de impacto móvel autopropelido com esteiras I-130RS da Finlay fornece a versatilidade de uma planta de britagem e peneiramento 
em uma só máquina. Com base no bem sucedido e comprovado I-130 da Finlay, esta máquina possui uma inovadora peneira destacável de deck 
duplo de 4270mm x 1520mm (14’ x 5’) para classificar e recircular o material de volta para a câmara de trituração. A peneira pode ser rapidamente 

removida para aplicações que não exijam classificação ou recirculação de materiais de volta à câmara do britador para processamento adicional.

I-130RS

Características:



Câmara de impacto
 Rotor de Ø50” x 48” (Ø1270mm x1220 mm)

 Acionamento direto

 Ajuste do anteparo com assistência hidráulica

Silo / Alimentador
 Capacidade do silo alimentador de 9m³ (11,7yd³)

 Dobrável hidraulicamente

Transportador by pass  (opcional)
  Largura da correia de 650mm (26”)
  Altura da descarga de 2,1m (6’ 10”)
  Opção de descarga de 2,9m (9’ 6”) disponível

Ímã
Opcional

Passarelas
Acesso à unidade de força e à câmara

Esteiras
  Distância entre centros das rodas dentadas de 4200mm
  Largura da sapata de 500mm (20”)

Transportador de transferência
Correia com 500 mm (20”) de largura

Transportador de recirculação
Correia com 500 mm (1’ 8”) de  largura

Dobrável para transporte

 Peso da máquina: 59.000Kg (130.090 lbs) * 
*Configuração padrão da máquina (Sem transportador de desvio ou ímã)
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Unidade de força
Tier 3: Motor CAT C13 328 kW (440 hp) 

Tier 4: Motor Scania DC13 83 A 331 kW (450 hp)

Dimensões de transporte

Dimensões de operação



PEÇAS 
SOBRESSALENTES
Bell Equipment tem como objetivo mantê-
lo funcionando 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano. 

Se você precisa de revestimentos para mandíbula, telas componentes 

de reposição, só as peças genuínas Finlay garantem a segurança, 

o funcionamento adequado e a confiabilidade de seu equipamento. 

A Finlay fornece peças originais de qualidade para proteger seu 

investimento e nossos experientes especialistas de produto ajudam 

a garantir que você receba exatamente o que você precisa para ter 

seu equipamento de volta ao trabalho de forma rápida e econômica.


