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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BREAK
Tesoura de Demolição

• Alta Força de fecho (27 toneladas a 
45 toneladas)

• Baixo peso para usar em escavadoras 
de (1,5 toneladas a 15 toneladas)

• Sistema de reforço p/o modelo T44

• Cabeça Rotativa mecânica de 360°

• Demolição paredes de tijolos, betão, 
prédios, escadas, pilares
e vigas (hardox)

• Equipada com facas para corte de 
barras redondas

• Tesouras ajustáveis (T34) 

A irresístível 
BreaK é a ferramenta ideal para trabalhos de demolição de interior, colunas de betão 
armado.

Graças ao seu pequeno tamanho, baixo peso e alta potência, estas tesouras podem ser 
montadas em mini-escavadoras para aceder a espaços confinados e demolir paredes 
reforçadas de betão até 400 mm de espessura.

Abertura garra
Sistema

Ajustamento

Rotação 360°
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1,5t       3,5t3,5t         9t

Mod. T44 Mod.  T34



QUESTÕES
DE 

SEGURANÇA

ALTERNATIK

O RANGE BREAK Tesoura de demolição

Graças á baixa entrada
pressão, você pode

eliminar tubos caros, 
mangueiras e válvulas 
especificamente para Alta 
pressão. Isso permite 
que você use o sistema 
da mini-escavadora  
sem nenhuma 
modifição.
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Modelo F / 3 
(Mxs of 6 to 9t)
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(Mxs of 2 to 3,5t)
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(Mxs of 3,5 to 5t)
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FOCO NO 
O booster

Mod. T44

Booster atua como intensificadores de  
pressão, aumentando a pressão no sistema, 
dando assim uma pressão de saída maior 
do que a pressão de entrada. Eles também 
compensam qualquer perda de pressão por 
parte da mini-escavadora.

O design compacto do booster precisa de 
um espaço mínimo e é fácil de integrar na 
garra.

Mod. T34

Posição 1 

INDISPONÍVEL COM

Posição 2 

KLAC SYSTEM

883

423

918

O equipamento é composto por :

Duas garras com abertura ajustável em 2 posições :

- Posição 1, para paredes de tijolo, betão..até
435mm

- Posição 2, para paredes finas até 250mm

A versão que pode ser adaptada a qualquer situação
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