
Como obter

o máximo do seu

Rompedor Hidráulico

TREINAMENTO 

DO OPERADOR



A Rock Brit agradece esta oportunidade de promover este 

treinamento. 

Somos uma empresa que atua como Master Dealer Brasil dos 

produtos Rammer, uma das mais conceituadas empresas na 

fabricação de rompedores, tesouras e braços hidráulicos.

Fornecemos toda linha de peças genuínas Rammer, para 

reposição e manutenção.

Nosso serviço de manutenção é realizado por uma equipe 

técnica treinada, com vasta experiência em instalação, 

montagem de kits hidráulicos e reparos.
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I N T R O D U ÇÃO



POR QUE TREINAR?

Otimização da Produção

Aumento da vida útil do rompedor

Contribuir com a meta de zero acidente

Satisfação com a qualidade do equipamento



PEÇAS DE UM ROMPEDOR

EXCELLENCE LINE



PEÇAS DE UM ROMPEDOR

EXCELLENCE LINE



SEGURANÇA



SEGURANÇA GERAL

Não trabalhe próximo a bancos ou trincheiras



Não 

trabalhe 

próximo a 

bancos ou 

trincheiras

SEGURANÇA GERAL



SEGURANÇA GERAL

Obedeça às 

normas de 

segurança 

do local.



SEGURANÇA DO MARTELO

Fluido hidráulico

Mangueiras hidráulicas

Pressão hidráulica

Inspecione o equipamento antes de começar a 

utilizar o martelo



SEGURANÇA DO MARTELO

Certifique de ficar a uma distância segura. 

Os equipamentos de segurança devem ser adequados.



APLICAÇÕES



QUAL É A SUA APLICAÇÃO?

Desmonte primário



QUAL É A SUA APLICAÇÃO?

Desmonte Secundário



DESMONTE PRIMÁRIO



APLICAÇÕES SUBTERRÂNEAS



BATENDO CHOCO



APLICAÇÕES METALÚRGICAS



DESMONTE SECUNDÁRIO



DEMOLIÇÃO CIVIL



RECICLAGEM



ESCAVAÇÕES



OBRAS PÚBLICAS



APLICAÇÕES ESPECIAIS

Nunca utilizar o rompedor dentro dágua.

Entre em contato com o seu distribuidor local.



FERRAMENTAS



ESCOLHA A 

FERRAMENTA CERTA

1. Qual é a aplicação?

2. Qual é o material no qual estou

trabalhando?

3.Qual o ponteiro adequado para o

material escolhido?



SELEÇÃO DE FERRAMENTAS

Talhadeira

Plana

Lápis



ESCAVAÇÕES / DEMOLIÇÃO

DESMONTE PRIMÁRIO DE ROCHAS 

BRANDAS

O material é quebrado por meio de 

uma combinação de energia de 

impacto e efeito “cunha” que força a 

separação do material com a 

penetração da ferramenta.

A FERRAMENTA CORRETA NESSA  

APLICAÇÃO É A TALHADEIRA



A FERRAMENTA CORRETA NESSA 

APLICAÇÃO  É A PLANA

O material é quebrado por meio de 

ondas de stress geradas pelo 

martelo, passando através da 

ferramenta para o interior do 

material.

DEMOLIÇÃO SECUNDÁRIA DE 

ROCHAS DURAS



A FERRAMENTA CORRETA 

PARA SUA APLICAÇÃO

Escavações, ancoragem, demolição

LÁPIS: Adequada para a maior parte dos trabalhos. 

Em rocha estratificada e concreto armado

TALHADEIRA: Ferramenta padrão para o trabalho de 

penetração, ex.: demolição primária de rochas 

brandas e algumas demolições de concreto, etc. 

MATACOS DE ROCHAS DURA: Para rompimento de 

matacos utiliza-se o ponteiro plano.



DICAS SOBRE FERRAMENTAS

O ponteiro deve ser removido 

semanalmente para verificação dos 

rasgos de chaveta e das buchas.



OPERAÇÃO



ANTES DA OPERAÇÃO

Limpe as conexões e mangueiras



ANTES DA OPERAÇÃO

Verifique Entradas/Saídas

Conecte as mangueiras

Abra as válvulas esféricas



ANTES DA OPERAÇÃO



Operar em ângulo de 90° em relação a 

superfície a ser quebrada

OPERAÇÃO



OPERAÇÃO

Operar em ângulo de 90° na estrutura a ser demolida.



OPERAÇÃO

Para obter melhor produção, opere quebrando a rocha em 

pequenas etapas a partir da borda externa em direção ao centro.



OPERAÇÃO

Para melhores resultados, acione o rompedor no 

máximo 15 segundos



Pressione o martelo firmemente sobre o objeto. A força 

correta é aplicada quando os trilhos do carregador 

levantarem-se levemente do solo.

OPERAÇÃO



Opere o carregador com cuidado.

Movimentos rápídos e descuidados podem causar danos.

OPERAÇÃO



OPERAÇÃO

Pare rapidamente o martelo.

Não permita que ele caia ou apresente curso vazio.



Nunca levante e 

bata a 

ferramenta ao 

mesmo tempo.

Isso irá 

danificá-la. 

OPERAÇÃO



Não utilize o martelo mover as rochas nas operações

OPERAÇÃO



OPERAÇÃO

Utilize a carcaça do rompedor para mover 

as rochas expostas. Nunca utilize o ponteiro.



O martelo não deve entrar em contato com a lança da escavadeira ou 

linhas hidráulicas. Não opere o martelo se os cilindros da lança 

estiverem no final do curso.

OPERAÇÃO



OPERAÇÃO

Não utilize o martelo ou ferramenta para levantamentos.



Ao movimentar o martelo, certifique-se de que ele não está próximo 

demais da escavadeira e que não esteja apontado para a janela da cabine.

OPERAÇÃO



OPERAÇÃO

A temperatura do 

óleo hidráulico da 

carregadora deve 

ser monitorada. 

A temperatura ideal é 

de 40-60°C/104-140°F . 

A temperatura máxima 

é de 80°C/176°F.



Uma operação inadequada pode causar:

Menor disponibilidade do equipamento;

Custo elevado de reposição de peças e ferramentas

Custo elevado de manutenção

Redução da produtividade

Redução da segurança



MANUTENÇÃO



MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR

A ROCK BRIT  PODERÁ AJUDÁ-LOS

Durante as primeiras 50 horas verificar os

desgastes das buchas e dos amotercedores.

A cada 800 horas agende uma revisão conosco

Entre em contato para outras aplicações

especiais



MANUTENÇÃO

1. Conecte as mangueiras...

2. Lave o martelo...

3. Inicie a manutenção!

DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DO MARTELO:



Em condições severas, lubrificar em intervalos menores 

do que 2 horas

MANUTENÇÃO DO OPERADOR



A haste da ferramenta deve estar bem 

lubrificada durante a operação. 

Inspeções visuais regulares são 

recomendadas durante as operações.

Uma haste de ferramenta não 

lubrificada exige intervalos de 

lubrificação mais freqüentes. Uma 

haste de ferramenta coberta com 

graxa em excesso exige intervalos de 

lubrificação menos freqüentes.

MANUTENÇÃO DO OPERADOR



A lubrificação deve ser freqüente 

se houver menos de 5 cm/1,97 pol 

de graxa visível

MANUTENÇÃO DO OPERADOR

5 cm/1,97 pol



MANUTENÇÃO

Para garantir que a graxa esteja entre a ferramenta e buchas, o 

martelo deve estar na posição vertical em relação à ferramenta. 

Não lubrifique demais!



MANUTENÇÃO

Utilize apenas graxa de boa qualidade 
para a lubrificação

Exemplos de graxas
RAMMER TOOL Grease, part no. 902045

FUCHS meisselpaste

KENDALL Tough TAC

KLUBER Craftloscon C-SG 0 Ultra

LE 3751/3752 Almagard varipurpose lubricant

SHELL Kuggfett

SHELL Albida HLS 2

WYNNS GS80

A falta de lubrificação ou lubrificação 
incorreta podem causar o desgaste 
da ferramenta e buchas e pode 
danificar a ferramenta



MANUTENÇÃO

Previna vazamentos no meio ambiente.



A CADA 10 HORAS OU PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA:

MANUTENÇÃO DO OPERADOR

excluindo o acumulador quando aplicável 

Verifique as condições 
do pino de retenção e 
da ferramenta

Verifique se a lubrificação 
está adequada



Verifique os elementos 

de amortecimento de 

vibração*

A CADA 50 HORAS:

Verifique a haste e 

buchas da ferramenta

Verifique as mangueiras 

hidráulicas

MANUTENÇÃO DO OPERADOR

excluindo o acumulador  quando aplicável



Se a folga máxima foi 

excedida, as placas 

desgastadas deverão 

ser substituídas. 

Verifique as 

instruções e limites de 

folga no manual

MANUTENÇÃO DO OPERADOR



Siga as instruções e diretrizes dos 

fabricantes. Certifique-se de que 

você sabe o que está fazendo. 

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

FERRAMENTAS



MANUTENÇÃO

Remova a bucha da ferramenta

Verifique a lubrificação adequada da ferramenta e buchas



LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS

O martelo não liga;

O martelo opera de forma irregular, mas o 
golpe tem potência máxima;

O martelo opera de forma irregular e o golpe 
não tem potência;

A taxa de impacto diminui;

Superaquecimento do óleo.



LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS

Verifique o sistema hidráulico da 
escavadeira para que o óleo vá até o 
martelo e volte para o tanque. 



LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS

Inspecionar, localizar

Seguir o manual

Entrar em contato com 
o distribuidor

Verifique a escavadeira

Verifique o martelo



ARMAZENAMENTO

Ao armazenar o martelo por menos de 2 semanas:



ARMAZENAMENTO

1. Conecte as mangueiras... 2. Lave, seque e transporte...

3. Armazene 

em local 

seco e limpo 

na posição 

vertical!

Ao armazenar o 
martelo por mais 
de 2 semanas:



ARMAZENAMENTO

Por mais de 2 semanas, 

aplique spray anticorrosão 

no pistão.



CONCLUSÃO



LEMBRE-SE

Leia o 
manual do 
fabricante 
sempre!



OBRIGADO

WWW.ROCKBRIT.COM.BR

Claudinei Vasconcelos

Gerente de Oficina
Ricardo Silva

Diretor Comercial

31–3393-4240


