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Como um fabricante inovador de instalações de britagem e crivagem móveis, a KLEEMANN 
convence com alta qualidade, tecnologia de ponta e um excelente know-how de aplicações. 
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COMPETÊNCIA ATRAVÉS 
DA TRADIÇÃO.

mais de 100 anos 
de tradição

Parte do WIRTGEN GROUP
grupo de empresas operando internacionalmente

mais de 200 
sucursais e revendedores em todo o mundo

A KLEEMANN GmbH desenvolve e constrói máquinas e sistemas inovadores 

para profissionais da indústria de pedra natural e de reciclagem há cerca 

de 100 anos. 

Altos níveis de desempenho e detalhes inovadores, manuseio fácil e  

segurança máxima do operador – é o que as instalações de britagem  

e crivagem da KLEEMANN representam.



KLEEMANN
Know-how, inovação, qualidade

Um bom produto não surge por acaso - 
instalações de britagem e crivagem móveis 
sobre lagartas de alta qualidade são produ-
zidas em galpões de produção em áreas de 

150.000 metros quadrados

Como uma das maiores fabricantes de instalações de britagem e crivagem 

sobre lagartas móvel do mundo, a KLEEMANN possui uma história corporati-

va de aproximadamente 100 anos: já nos anos vinte do século passado eram 

produzidas instalações de britagem e crivagem próprias para a preparação de 

pedras. A partir dos meados dos anos cinquenta, ela se concentrou cada vez 

mais nas instalações de britagem e crivagem estacionárias e, nos meados dos 

anos oitenta, se tornou uma das pioneiras na construção de instalações móveis 

sobre lagartas.

As instalações de britagem e crivagem da KLEEMANN se destacam por sua 

alta qualidade e disponibilidade, com fácil manuseio e versatilidade impressio-

nantes. Em estreita cooperação com os clientes, nossos sistemas são testados 

durante a fase de desenvolvimento e constantemente otimizados. Somente 

quando o desempenho e a eficiência convencem é que a produção em massa 

começa.

As instalações de britagem e crivagem da Kleemann são plane-

jadas em todos os detalhes e, assim, é possível manter todo o 

processo sob controle. 

Através do WIRTGEN GROUP a KLEEMANN oferece serviço e suporte no local, 

em todo o mundo. Desse modo, o atendimento ideal ao cliente e, assim, o des-

empenho das instalações e disponibilidade estão garantidos definitivamente.
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KLEEMANN PRODUKTPROGRAMM

MOBICONE
Britadeiras de cone móveis

MOBICAT
Britadeiras de maxilas móveis

MOBISCREEN
Instalações de crivagem móveis

MOBIBELT
Transportadores de correia  
de minério móveis

MOBIREX
Britadeiras de impacto móveis

PROGRAMA DE FORNECIMENTO > PORTFÓLIO DE PRODUTOS

MOBICAT
BRITADEIRA DE MAXILAS MÓVEL  para britagem grossa e pré-britagem

 APLICAÇÃO EM: 

 > pedra natural de dureza média a alta

 > reciclagem 

 > aplicações de mineração
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MOBIBELT
TRANSPORTADORES DE CORREIA 
DE MINÉRIO MÓVEIS

MOBIREX
BRITADEIRA DE IMPACTO MÓVEL   Para altas taxas de trituração e um produto final 

de alta qualidade com forma de grão cúbico no 
1.º e 2.º nível de trituração

 APLICAÇÃO EM: 

 > pedra natural de dureza baixa a média

 > reciclagem 

MOBISCREEN
INSTALAÇÕES DE CRIVAGEM  
MÓVEIS

  Crivo de triagem de classificação e de  
elementos grosseiros 

 APLICAÇÃO EM: 

 > todas as pedras naturais

 > reciclagem

 > minério 

  Transportadores de correia de minério móveis 
sobre lagartas e rodas

 APLICAÇÃO EM: 

 >  todas as pedras naturais

 > reciclagem

 > minério

MOBICONE
BRITADEIRA DE CONE MÓVEL  Pós-britagem no 2.º e 3.º nível de trituração 

 APLICAÇÃO EM: 

 >  pedra natural de dureza média a alta,  
bem como abrasiva

 > aplicações de mineração



As instalações de britagem da série MOBICAT são usadas para a britagem primária de quase 

todas as pedras naturais e na reciclagem. A capacidade das instalações de britagem MOBICAT 

não é definida apenas de acordo com a britadeira de maxilas – muito mais que isso, a interação 

ideal de todos os componentes desempenha um papel crucial. O custo e a consciência ambi-

ental, a disponibilidade da instalação, a versatilidade e a qualidade do produto final produzido 

estão ganhando cada vez mais ênfase. 

MOBICAT > A SÉRIE 

MOBICAT

Britadeira de maxilas móvel diesel-direto / diesel-elétrico
Conceitos de acionamento

até 1.200 t/h
Desempenho de carregamento

Pedra natural e reciclagem
Campos de aplicação
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Desempenho de carre-
gamento até aprox. 650 t/h

Entrada da britadeira 
(L x P) 1.250 x 1.000 mm

Peso 130.000 kg*

Potência do motor 364 kW

MC 125 Z

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
 (opcional)

 Crivo preliminar de plataforma dupla independente

 Calha de descarga

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 650 t/h

Entrada da britadeira
(L x P) 1.200 x 800 mm

Peso 72.500 kg*

Potência do motor 368 - 371 kW**

MC 120(i) PRO 

MOBICAT EVO-LINE 
> Transporte simples, instalação rápida, alta capacidade de desempenho 

MOBICAT QUARRY-LINE 
>  Construção extremamente robusta, alta produtividade, grandes tamanhos de carregamento,  

possibilidade de alimentação elétrica externa.

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 400 t/h

Entrada da britadeira 
(L x P) 1.100 x 700 mm

Peso 42.500 kg*

Potência do motor 240 - 248 kW**

MC 110(i) EVO2

 Conceito de acionamento diesel-direto de baixo consumo

 Sistemas de sobrecarga e regulagem inovadores

 Sistema de bloqueio da britadeira (opcional)

 Conceito de controle SPECTIVE simples e intuitivo

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 750 t/h

Entrada da britadeira
(L x P) 1.400 x 1.130 mm

Peso 160.000 kg*

Potência do motor 438 kW

MC 140 Z

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
 (opcional)

 Crivo preliminar de plataforma dupla independente

 Calha de descarga (opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 1.200 t/h

Entrada da britadeira
(L x P) 1.600 x 1.250 mm

Peso 400.000 kg*

Potência do motor 580 kW

MC 160 PRR

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Tremonha de carregamento extragrande com chassis 
móvel sobre lagartas próprio

  Crivagem preliminar por grelha de rolos de dois 
níveis

MC 100(i) EVOMC 140 Z

MC 120(i) PRO

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 220 t/h

Entrada da britadeira
(L x P) 950 x 550 mm

Peso 30.000 kg*

Potência do motor 155 - 165 kW**

MC 100(i) EVO

  Conceito de acionamento diesel-direto de baixo consumo

  Regulação hidráulica da fenda de britagem através de 
comando 

 Sistema de bloqueio da britadeira (opcional)

  Unidade de carregamento com crivagem preliminar 
integrada 

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

 Possibilidade de alimentação elétrica externa (opcional)

 Crivo preliminar de plataforma dupla independente

 Calha de descarga (opcional) 

 Sistema de bloqueio da britadeira (opcional)

MOBICAT > VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

* Peso mínimo sem opções, indicações exatas dos pesos mediante solicitação
** dependendo da respectiva norma de emissões
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MOBIREX

Britadeira de impacto móvel

MOBIREX > A SÉRIE 

As britadeiras de impacto móveis MOBIREX são usadas em pedra natural 
de dureza baixa a média e na reciclagem. 

A capacidade de desempenho das instalações é enorme – não estan-

do em foco apenas a mera redução do volume. Aspectos importantes 

são o custo e a consciência ambiental, a disponibilidade, a versatilida-

de e, acima de tudo, a qualidade do produto final. 

Com as instalações MOBIREX a pedra é triturada de tal forma que a 

distribuição granulométrica e a limpeza correspondem aos altos pad-

rões das normas para agregados de concreto e de asfalto.

até 700 t/h
Desempenho de carregamento

Pedra natural e reciclagem
Campos de aplicação

diesel-direto / diesel-elétrico
Conceitos de acionamento
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Desempenho de carre-
gamento até aprox. 350 t/h

Entrada da britadeira
(L x A) 1.100 x 800 mm

Peso 44.500 kg*

Potência do motor 368 - 371 kW**

MR 110(i) EVO2

  Conceito de acionamento diesel-direto de baixo consumo

  Regulação hidráulica da fenda de britagem através de 
comando 

  Crivo preliminar de plataforma dupla independente

  Sistema de segurança Lock & Turn 

  Opcional: Unidade de crivagem posterior potente com 
retorno de grão sobredimensionado

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 450 t/h

Entrada da britadeira
(L x A) 1.300 x 900 mm

Peso 49.200 kg*

Potência do motor 368 - 371 kW**

MR 130(i) EVO2 MR 170 Z

 Conceito de acionamento diesel-direto de baixo consumo

  Regulação hidráulica da fenda de britagem através de 
comando 

  Crivo preliminar de plataforma dupla independente

  Opcional: Unidade de crivagem posterior potente com 
retorno de grão sobredimensionado

 Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

  Crivo preliminar de plataforma dupla extragrande 
independente

 Calha de descarga

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 700 t/h

Entrada da britadeira
(L x A) 1.660 x 1.000 mm

Peso 93.700 kg*

Potência do motor 481 kW

MR 150 Z

 Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
(opcional)

 Crivo preliminar de plataforma dupla independente

 Calha de descarga

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 550 t/h

Entrada da britadeira(L 
x A) 1.520 x 990 mm

Peso 75.000 kg*

Potência do motor 481 kW

MR 122 Z

 Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
(opcional)

 Crivo preliminar de plataforma dupla independente

 Calha de descarga

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 475 t/h

Entrada da britadeira
(L x A) 1.270 x 990 mm

Peso 64.000 kg*

Potência do motor 364 kW

MOBIREX EVO-LINE 
> Opções de aplicação versáteis, transporte fácil, tempos curtos de configuração, alta disponibilidade da máquina

MOBIREX QUARRY-LINE 
> Robusta, potente, de funcionamento seguro, possibilidade de alimentação elétrica externa

MOBIREX > VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

MR 130(i) EVO2

MR 122 Z

MR 150 Z
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* Peso mínimo sem opções, indicações exatas dos pesos mediante solicitação
** dependendo da respectiva norma de emissões



As britadeiras de cone móveis MOBICONE são usadas em pedra natural de dureza média a alta, bem 

como abrasiva, assim como no tratamento de matérias-primas em aplicações de mineração. No 2º e 

3º nível de trituração, as britadeiras de cone fornecem as melhores granulações finais cúbicas. Há in-

stalações MOBICONE em diversos tamanhos, versões e para diferentes aplicações. As britadeiras de 

cone se adaptam, sobretudo, na interligação com britadeiras preliminares e instalações de crivagem.

até 330 mm
Máxima dimensão do carregamento

até 650 t/h
Desempenho de carregamento

Pedra natural
Campos de aplicação

MOBICONE > A SÉRIE 

MOBICONE
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Britadeira de cone móvel



Desempenho de carre-
gamento até aprox. 590 t/h

Dimensões do sistema 
da britadeira d = 1.320 mm

Peso 75.000 kg*

Máxima dimensão do 
carregamento 330 mm

MCO 130

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
 (opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 650 t/h

Dimensões do sistema 
da britadeira d = 1.320 mm

Peso 83.000 kg*

Máxima dimensão do 
carregamento 280 mm

Tamanho do crivo (L x C) 2.350 x 6.600mm

MCO 130 S

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
 (opcional)

  Unidade de crivagem de plataforma tripla, robusta 
e potente para circuito do material fechado

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 470 t/h

Dimensões do sistema 
da britadeira d = 1.120 mm

Peso 49.500 kg*

Máxima dimensão do 
carregamento 240 mm

MCO 110(i) PRO

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Regulação hidráulica da fenda de britagem através  
de comando 

  Mecanismo de corrediça para transporte e adaptação  
da parábola de descarga de material 

  Carregamento contínuo da britadeira CFS

  Possibilidade de alimentação elétrica externa (opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 450 t/h

Dimensões do sistema 
da britadeira d = 1.120 mm

Peso 72.500 kg*

Máxima dimensão do 
carregamento 200 mm

Tamanho do crivo (L x C) 2.050 x 5.455 mm

MCO 110 S

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Possibilidade de alimentação elétrica externa  
(opcional)

  Unidade de crivagem de plataforma tripla, robusta 
e potente para circuito do material fechado

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 270 t/h

Dimensões do sistema 
da britadeira d = 970 mm

Peso 43.500 kg*

Máxima dimensão do 
carregamento 200 mm

MCO 90(i) EVO2

 Conceito de acionamento diesel-direto de baixo consumo

 Sistemas de sobrecarga inovadores

  Conceito de controle SPECTIVE simples e intuitivo 

 Carregamento contínuo da britadeira CFS 

MOBICONE QUARRY-LINE 
> Robusta e potente para aplicação em pedra natural dura, possibilidade de alimentação elétrica externa

MOBICONE EVO-LINE 
> Compacta e potente, com e sem unidade de crivagem posterior 

MOBICONE > VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

* Peso mínimo sem opções, indicações exatas dos pesos mediante solicitação
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MCO 110(i) PRO MCO 90(i) EVO2



Crivos de triagem
Dimensões do carregamento 0 – 200 mm

Crivos de elementos grosseiros
Dimensões do carregamento 0 – 500 mm 

até 800 t/h
Desempenho de carregamento

MOBISCREEN > A SÉRIE 

MOBISCREEN

Instalações de crivagem móveis

As instalações de crivagem móveis MOBISCREEN são 
usadas para a crivagem de praticamente todas as pe-
dras naturais e na reciclagem.

Os crivos de triagem e de elementos grosseiros estão disponíveis na versão de 

plataforma dupla ou tripla, com acionamentos hidráulicos ou diesel-elétricos. 

As áreas de aplicação das instalações MOBISCREEN são versáteis. Para a ob-

tenção de diferentes granulações finais e materiais de carregamento estão dis-

poníveis vários revestimentos do crivo adequados.
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Desempenho de carre-
gamento até aprox. 280 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.370 x 3.660 mm

Peso 23.000 kg*

Potência do motor 95 kW

MS 13 Z

  Instalação de crivagem de elementos grosseiros 
com duas plataformas do crivo

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

 Máxima dimensão do carregamento: 400 mm

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 200 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.220 x 2.800 mm

Peso 15.500 kg*

Potência do motor 95 kW

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 500 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.550 x 4.880 mm

Peso 30.000 kg*

Potência do motor 98 – 99 kW**

MS 12 Z

MSS 802(i) EVO

  Instalação de crivagem de elementos grosseiros 
com duas plataformas do crivo

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

 Máxima dimensão do carregamento: 300 mm

  Instalação de crivagem de elementos grosseiros 
com duas plataformas do crivo

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

 Máxima dimensão do carregamento: 500 mm

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

MOBISCREEN SCALPER CRIVOS DE TRIAGEM MOBISCREEN

MS 952(i) EVO

MS 702(i) EVO

MOBISCREEN > VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 500 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.830 x 6.100 mm

Peso 37.500 kg*

Potência do motor 168 kW

MS 21 Z

  Instalação de crivagem de elementos grosseiros 
com duas plataformas do crivo

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

 Máxima dimensão do carregamento: 500 mm

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 350 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.550 x 4.500 mm

Peso 30.500 kg*

Potência do motor 73 kW

MS 702(i) EVO

 Instalação de crivagem de plataforma dupla

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 350 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.550 x 4.500 mm

Peso 33.500 kg*

Potência do motor 73 kW

MS 703(i) EVO

 Instalação de crivagem de plataforma tripla

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 500 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.550 x 6.100 mm

Peso 33.000 kg*

Potência do motor 87 - 89 kW**

MS 952(i) EVO

 Instalação de crivagem de plataforma dupla

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 500 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.550 x 6.100 mm

Peso 37.000 kg*

Potência do motor 87 - 89 kW**

MS 953(i) EVO

 Instalação de crivagem de plataforma tripla

 Acionamento diesel - hidráulico

 Para aplicações com pedra natural e de reciclagem

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

  Possibilidade de alimentação elétrica externa 
(opcional)

MS 953(i) EVO
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* Peso mínimo sem opções, indicações exatas dos pesos mediante solicitação
** dependendo da respectiva norma de emissões



Desempenho de carre-
gamento até aprox. 800 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 2.300 x 8.000 mm

Peso 93.000 kg*

Potência do motor 226 kW

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 750 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.830 x 6.710 mm

Peso 42.500 kg*

Potência do motor 168 kW

MS 23 D

MS 1203

  Instalação de crivagem de plataforma tripla

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

  Para aplicações com pedra natural

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

  Instalação de crivagem de plataforma tripla

 Acionamento diesel-hidráulico

  Para aplicações com pedra natural

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

Desempenho de carregamento até aprox. 450 t/h

Volume da tremonha 1,2 m3

Comprimento da correia 20.000 mm

Peso 10.500 kg*

Desempenho de carregamento até aprox. 450 t/h

Volume da tremonha 1,2 m3

Comprimento da correia 24.000 mm

Peso 13.000 kg*

Desempenho de carregamento até aprox. 350 t/h1) / 150 t/h2)

Volume da tremonha 1,7 m3

Comprimento da correia 15.000 mm

Peso 4.500 kg*

MBT 20

MBT 24

MBW 15

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 650 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 2.050 x 6.000 mm

Peso 56.000 kg*

Potência do motor 226 kW

Desempenho de carre-
gamento até aprox. 750 t/h

Tamanho do crivo  
(L x C) 1.830 x 6.710 mm 

Peso 38.000 kg*

Potência do motor 168 kW

MS 20 D

MS 1202

 Instalação de crivagem de plataforma tripla

  Conceito de acionamento diesel-elétrico

 Para aplicações com pedra natural

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

 Instalação de crivagem de plataforma dupla

 Acionamento diesel-hidráulico

  Para aplicações com pedra natural

  Máxima dimensão do carregamento:  
100 x 160 mm

Transportadores de correia de minério móveis MOBIBELT são utilizados para processos de logística 

eficientes em obras. As instalações distinguem-se por tempos de configuração curtos, bem como por 

uma elevada flexibilidade e mobilidade. 

MOBISCREEN > VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO MOBIBELT > VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

MOBIBELT Transportadores de correia de minério móveis

* Peso mínimo sem opções, indicações exatas dos pesos mediante solicitação

1) com acionamento hidráulico 2) com acionamento elétrico

25

MS 20 D / MS 23 D

MS 20 D
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA  
DO WIRTGEN GROUP

Peças e acessórios

Com peças e acessórios originais de seu WIRTGEN GROUP 

Customer Support, é possível garantir permanentemente a 

confiabilidade e disponibilidade das máquinas. Você pode 

encontrar uma visão geral de todas as peças em

www.partsandmore.net

Rede de serviços

Nossos contatos locais fornecem suporte em todas as tarefas 

e perguntas sobre nossos produtos. Através de nossa ampla 

rede internacional do WIRTGEN GROUP, garantimos tempos 

de resposta curtos e soluções rápidas.

Treinamento

Uma parte essencial da aplicação de sucesso de nossas  

plantas é o conhecimento sobre sua operação. Para fornecer  

a seus funcionários o conhecimento técnico necessário,  

disponibilizamos uma variedade de treinamentos.

Tempos de parada reduzidos, custos mínimos de desgaste,  

máxima proximidade ao cliente.



KLEEMANN GmbH
Alemanha

Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen

Tel.: +49 7161 206-0
E-mail: info@kleemann.info
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