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Informações técnicas

MOBICONE MCO 130 PRO

DESTAQUES TÉCNICOS
>  Britadeira de cone com rolamentos e lubri cação com recirculação  

automática para alto rendimento e longa durabilidade

>  Como britadeira secundária e terciária

>  Conceito de acionamento elétrico direto a diesel

>  Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

Britadeira de cone mÓvel com lagarta
Uso em rocha natural

MOBICONE PRO
Série



POSIÇÃO DE OPERAÇÃO
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Unidade de carregamento

Desempenho de carregamento,  
até cerca de (t/h)

590

Dimensão do carregamento máx. (mm) (0) 1) 5 – 330

Altura de carregamento, cerca de (mm) 4.180

Altura de carregamento com extensão, 
cerca de (mm)

4.900

Volume da tremonha (m3) 10

Volume da tremonha com extensão (m3) 20

Abertura de inserção (padrão),  
largura x comprimento (mm)

3.400 x 3.900

Abertura de inserção, com topo da  
tremonha, largura x comprimento (mm)

4.800 x 5.350

Calha vibratória de carregamento

Largura x comprimento (mm) 1.195 x 2.850

Transportador de cinta para deslocar material de carregamento

Largura x comprimento (mm) 1.200 x 7.000

Britadeira 1)

Tipo de britadeira KX 450 LT

Tamanho do sistema da britadeira (mm) 1.320

Peso da britadeira, cerca de (kg) 23.700

Acionamento da britadeira, cerca de (kW) elétrico, 315

Desempenho de trituração em grão final de  
0 - 32 mm (dimensão do carregamento  
0 - 200 mm) cerca de (t/h)

380

Desempenho de trituração em grão final 
de 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 
0 - 250 mm) cerca de (t/h)

450

Desempenho de trituração em grão final 
de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 
0 - 300 mm) cerca de (t/h)

535

Correia de descarga do britador

Largura x comprimento (mm) 1.200 x 10.400

Altura de descarga (mm) 3.770

Unidade de acionamento 

Conceito de acionamento elétrico a diesel

Scania (Tier 3/nível IIIA) (kW) 481

Gerador (kVA) 880

Dimensão da posição de transporte 2)

Altura de transporte cerca de (mm) 4.380

Comprimento de transporte cerca de (mm) 19.610

Largura máx. do transporte (mm) 3.910

Peso do transporte cerca de (kg) 75.000

Dimensão da posição de produção 3)

Altura (mm) 4.380

Comprimento (mm) 19.610

Largura (mm) 3.910

Peso, cerca de (kg) 75.000

Peso (equipamento completo) cerca de (kg) 80.000

1)  Proporção fina (0 - 5mm) da britadeira de maxilas de até 5 % será 
tolerada pela britadeira de cone

2)  Instalação desmontada para o transporte, dimensão da unidade 
principal

3)  Sem opções

DADOS TÉCNICOS MCO 130 PRO

OPÇÕES

comando especial / ímã elevador / detetor de metais / sistema de 
pulverização / alimentação externa / iluminação
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