
MArtelos 
deMolidores
HidráuliCos 
GAMA sB
Um corpo sólido, um inovador sistema 
de orientação da ferramenta e uma 
excelente conceção hidráulica



Produtividade sólida na qual pode confiar!

Apresentámos o inovador martelo demolidor hidráulico há 50 anos
E transformou as indústrias de construção e minas. Com a sua prioridade e o custo total de 
propriedade como a nossa prioridade, continuamos a melhorar este conceito vencedor. 

Tudo o que pretende de um martelo demolidor hidráulico
Os martelos demolidores hidráulicos são pequenos, compactos e fáceis de manusear, o que 
os torna extremamente versáteis. Combinando uma eficiência e desempenho superiores 
com uma elevada fiabilidade e serviço.

Apostados na produtividade sustentável – é o compromisso da nossa marca.

Connosco sabe aquilo com que pode contar
A Atlas Copco Construction Tools está certificada de acordo com as normas ISO 9001:2008,  
ISO 14001:2004 e OHSAS18001:2007.

Os nossos martelos demolidores hidráulicos estão em conformidade com as provisões da 
Diretiva da CE 2006/42/CE (Diretiva Máquinas) e 2000/14/CE (Diretiva sobre ruído).

Seja qual for a sua indústria
Escolha um martelo demolidor hidráulico SB como seu parceiro para um grande conjunto de 
tarefas. Adequado para a maioria das máquinas portadoras e míni escavadoras, retroesca-
vadoras e pás carregadoras, assim como robôs de demolição, terá a tarefa concluída – de 
forma rápida e económica!

Classes de pesos  
da máquina portadora
 
Esta tabela constitui um guia 
aproximado. Para um encaixe 
perfeito entre a máquina por-
tadora e o acessório, contacte 
o seu centro de assistência ao 
cliente da Atlas Copco ou o seu 
distribuidor local.
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MARTELOS DEMOLIDORES HIDRÁULICOS – GAMA SB

Perspetiva geral das aplicações

Minas e pedreiras
SB MB HB

Trabalhos preliminares
 Remoção de terras
 Nivelação de galerias, estradas e rampas
 Desincrustação de tetos, fachadas e suportes

Demolição secundária
 Redução de pedregulhos numa pilha de rochas
 Remoção de bloqueios em sistemas de esmagamento

Demolição primária  
de rochas

 Demolição seletiva de rochas
 Exploração de minas sem explosivos

—

Demolição e renovação

Estruturas de alvenaria
 Tijolos
 Pedra natural
 Betão celular autoclavado

—

Estruturas de betão
 Betão leve
 Betão normal

 Betão pesado —

Estruturas compostas  
de aço e betão

 Betão reforçado com aço
 Betão pré-esforçado
 Betão reforçado com fibra

Pavimentos
 Asfalto
 Betão
 Superfícies compostas

Construção

Terraplenagem
 Abertura de valas
 Entivação
 Escavação de solos

Abertura de túneis
 Escavação subterrânea
 Desincrustação de tetos, fachadas e suportes
 Nivelação de pavimentos

Dragagem  Aprofundamento e alargamento de canais
 Aprofundamento e alargamento de cais

Jardinagem e  
Paisagismo

 Vedação
 Escavação de solos
 Trituração de rochas

—

Trabalhos em fundações  Nivelação de solos —

Construção de edifícios  Colocação de estacas para fundações —

Indústria metalúrgica

Reciclagem de escórias
 Redução de pedregulhos em aterros de entulho
 Remoção de bloqueios em sistemas de esmagamento

Limpeza e remoção  
de entulho

 Caldeiras
 Transformadoras
 Fornos

—

   Ótimo          Adequado          —  Não adequado



O seu trabalho, os nossos martelos demolidores

Re
n

o
va

çã
o

 d
e 

in
te

Ri
o

Re
s

demolição de edifícios

renovação

d
em

o
li

çã
o

 d
e 

a
li

ce
rc

es

terraplenagem

AberturA de 
vAlAs



MARTELOS DEMOLIDORES HIDRÁULICOS – GAMA SB

SANEAR
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As nossas funcionalidades fazem a diferença

Elevada fiabilidade
›  Conceito SolidBody
›  Acumulador integrado com 

conceção de diafragma  
patenteada

›  Proteção contra incêndios
›  Válvula de segurança
›  Barras duplas para retenção da 

ferramenta
›  Dispositivo de eliminação de 

poeiras
›  Diâmetro grande da ferramenta
›  Bujão de drenagem do óleo
›  Revestimento do pistão

Manutenção extremamente fácil
›  Sistema patenteado de bloqueio 

da ferramenta
›  Encaixe flutuante da ferramenta

›  Ponto de lubrificação central
›  ContiLube™  II micro (opcional)

›  Conceito SolidBody
›  Portas de ligação de fácil acesso

Elevada eficiência e desempenho
›  EnergyRecovery

›  Válvula de controlo interna

Extremamente versátil
›  Entrada de ar
›  Entrada de água
›  Conceito SolidBody
›  Dispositivos de restrição permutáveis
›  Porta de drenagem do óleo
›  Amplo conjunto de ferramentas de 

trabalho
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ESTRUTURA DE CONCEÇÃO EXCLUSIVA
›  Conceito SolidBody que integra um mecanismo de per-

cussão e um sistema de orientação num único bloco de 
ferro fundido especial, reduzindo significativamente o 
número de peças, eliminando determinados componen-
tes, por exemplo, elementos de amortecimento e ori-
entação e hastes de ligação ou parafusos de fixação, 
na totalidade, o que resulta numa forma extremamente 
pequena e compacta para simplificar o manuseamento

›  Revestimento do pistão substituível para custos de 
reparação mais reduzidos

›  Bujão de drenagem do óleo para uma mudança de óleo 
rápida e controlada ou libertação antes da alteração 
da qualidade do óleo ou de uma reparação geral

›  Portas de ligação laterais de fácil acesso para uma 
rápida instalação da máquina portadora e uma pro-
teção melhorada

›  Entrada de água e canal de água integrados para sup-
ressão de poeiras

›  Entrada de ar para ligação de provisão de ar compri-
mido para trabalhos subaquáticos e de escavação de 
túneis

›  Peças e componentes totalmente permutáveis para 
uma manutenção e assistência baseadas nas con-
dições

INOVADOR SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DA FERRAMENTA
›  Sistema patenteado de bloqueio da ferramenta com 

amortecedor de bloqueio e pino sólido para uma rápida 
troca de ferramentas

›  Ponto de lubrificação central para simplificar a lubrifi-
cação manual da ferramenta

›  Bomba de lubrificação de auto-preparação concebida 
pela Atlas Copco ContiLube™ II micro com volume de 
lubrificação ajustável para um funcionamento ininter-
rupto e uma lubrificação ótima

›  Encaixe para a ferramenta com  dispositivo flutuante 
para uma fácil troca no local com ferramentas manuais 
padrão

›  Dispositivo de eliminação de poeiras integrado para 
prolongar a duração do encaixe e das barras de re-
tenção

›  Duas barras de retenção da ferramenta em forma oval 
e um grande diâmetro da ferramenta para aumentar a 
durabilidade

EXCELENTE CONCEÇÃO HIDRÁULICA
›  Válvula de segurança  integrada para proteção contra 

sobrecargas
›  EnergyRecovery que utiliza automaticamente a energia 

da bobina do pistão para aumentar o desempenho sem 
entrada hidráulica adicional e para menores vibrações

›  Válvula de controlo interna para maior eficiência

›  Acumulador de pressão elevada sem manutenção in-
tegrado no corpo do martelo demolidor para uma maior 
proteção e um suporte de diafragma patenteado para 
prolongar a duração de serviço

›  Câmara de amortecimento no pistão para redução das 
tensões causadas pela  proteção contra incêndios e 
vibrações

›  Um conjunto de dispositivos de restrição permutáveis 
para permitir a adaptação a diferentes fluxos de óleo 
da máquina portadora

Assista ao vídeo: leia o código QR ou visite-nos em 
http://www.youtube.com/atlascopcoconstruct



Gama SB de martelos demolidores

SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302
Contador de 

impulsos 
SB 302

SB 452
Contador de 

impulsos 
SB 452

SB 552 SB 702

Classe de pesos da máquina portadora 1) t 0,7 – 1,1 1,1 – 3,0 1,9 – 4,5 2,5 – 6,0 4,5 – 9,0 4,5– 9,0 6,5 – 13 6,5 – 13,0 9,0 – 15,0 10,0 – 17,0

Peso de serviço 2) kg 55 90 140 200 300 300 440 440 520 720

Caudal de óleo l/min 12 – 27 16 – 35 25 – 45 35 – 65 50 – 80 50 – 80 55 – 100 70 – 100 65 – 115 80 – 120

Pressão operacional bar 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 110 100 – 150 100 – 110 100 – 150 120 – 170

Potência hidráulica máxima de entrada kW 7 9 11 17 20 15 25 19 29 34

Frequência de batidas bpm 750 – 1,700 750 – 2,300 850 – 1,900 850 – 1,800 600 – 1,400 950 – 1,250 550 – 1,250 850 – 1,150 650 – 1,150 600 – 1,050

Diâmetro da ferramenta de trabalho mm 40 45 50 65 80 80 95 95 100 105

Nível de potência sonora, garantido 3) dB(A) 117 115 114 118 119 118 122 122 126 122

Nível de pressão sonora (r=10m) 3) dB(A) 89 87 85 90 91 89 94 94 97 94

EnergyRecovery

ContiLube™ II micro/ContiLube™ II

AutoStart
Entrada de água (para supressão de poeiras) — —

Bocais de água — —

Entrada de água (para trabalhos subaquáticos/escavação de túneis)

Bujão de drenagem do óleo — —

Válvula de segurança

Dispositivo de eliminação de poeiras

Placa de proteção contra o desgaste substituível — — — — — — — — —

1)Os pesos aplicam-se apenas às máquinas portadoras de série. As alterações devem ser acordadas com a Atlas Copco e/ou o fabricante das máquinas portadoras antes da instalação. 
2) Martelo demolidor SB com adaptador padrão, kit  de parafusos e ferramenta de trabalho; caixa de martelo demolidor MB/HB com adaptador padrão e ferramenta de trabalho 
3) Importante: EN ISO 3744 em conformidade com a diretiva 2000/14/CE. Todos os pormenores sobre as medições estão disponíveis nas Instruções de segurança e operação do produto que podem ser encontradas em www.acprintshop.com

  = padrão         = opcional

ContiLube™ II micro
 
O dispositivo de lubrificação 
automática é de fácil acesso e 
oferece uma ótima lubrificação. 
O cartucho de 150 g pode ser 
trocado rapidamente sem necessi-
dade de ferramentas especiais.

Fluidos
 
Durante a operação de um martelo demolidor 
hidráulico é essencial utilizar o lubrificante 
adequado. A nossa massa para escopro 
especial para martelos demolidores oferece 
propriedades excelentes num amplo intervalo 
de temperaturas.
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SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302
Contador de 

impulsos 
SB 302

SB 452
Contador de 

impulsos 
SB 452

SB 552 SB 702

Classe de pesos da máquina portadora 1) t 0,7 – 1,1 1,1 – 3,0 1,9 – 4,5 2,5 – 6,0 4,5 – 9,0 4,5– 9,0 6,5 – 13 6,5 – 13,0 9,0 – 15,0 10,0 – 17,0

Peso de serviço 2) kg 55 90 140 200 300 300 440 440 520 720

Caudal de óleo l/min 12 – 27 16 – 35 25 – 45 35 – 65 50 – 80 50 – 80 55 – 100 70 – 100 65 – 115 80 – 120

Pressão operacional bar 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 110 100 – 150 100 – 110 100 – 150 120 – 170

Potência hidráulica máxima de entrada kW 7 9 11 17 20 15 25 19 29 34

Frequência de batidas bpm 750 – 1,700 750 – 2,300 850 – 1,900 850 – 1,800 600 – 1,400 950 – 1,250 550 – 1,250 850 – 1,150 650 – 1,150 600 – 1,050

Diâmetro da ferramenta de trabalho mm 40 45 50 65 80 80 95 95 100 105

Nível de potência sonora, garantido 3) dB(A) 117 115 114 118 119 118 122 122 126 122

Nível de pressão sonora (r=10m) 3) dB(A) 89 87 85 90 91 89 94 94 97 94

EnergyRecovery

ContiLube™ II micro/ContiLube™ II

AutoStart
Entrada de água (para supressão de poeiras) — —

Bocais de água — —

Entrada de água (para trabalhos subaquáticos/escavação de túneis)

Bujão de drenagem do óleo — —

Válvula de segurança

Dispositivo de eliminação de poeiras

Placa de proteção contra o desgaste substituível — — — — — — — — —

1)Os pesos aplicam-se apenas às máquinas portadoras de série. As alterações devem ser acordadas com a Atlas Copco e/ou o fabricante das máquinas portadoras antes da instalação. 
2) Martelo demolidor SB com adaptador padrão, kit  de parafusos e ferramenta de trabalho; caixa de martelo demolidor MB/HB com adaptador padrão e ferramenta de trabalho 
3) Importante: EN ISO 3744 em conformidade com a diretiva 2000/14/CE. Todos os pormenores sobre as medições estão disponíveis nas Instruções de segurança e operação do produto que podem ser encontradas em www.acprintshop.com

  = padrão         = opcional

Programa 1 + 2 = três anos de garantia sem custos adicionais
 
Para todos os martelos demolidores hidráulicos  
Atlas Copco, três anos de garantia sem custos adicionais.
•	 	Proteção	do	investimento	e	segurança
•	 	Tempo	para	se	concentrar	no	seu	negócio
•	 	Valor	de	revenda	mais	elevado



Guilho (cónico)

Guilho (perfil em X)

Escopro

Escopro (perfil em X)

Socador

Ferramentas de Trabalho

A abrangente oferta da 
ClassicLine da Atlas Copco 
transforma o seu martelo 
demolidor hidráulico numa 
máquina versátil.

Modelo Tipo de ferramenta Largura da 
ferramenta

Compri-
mento de 
trabalho

Compri-
mento total

mm mm mm

SB 52

Guilho (cónico) – 255 420

Guilho (perfil em X) – 255 420

Escopro (cruzado) 40 255 420

Escopro (perfil em X) 40 255 420

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 75 255 420

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 120 255 420

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 200 x 200 – 400

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 100 – 400

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 50 – 400

Bujarda (eixo + apoio) ø 90 – 400

SB 102

Guilho (cónico) – 250 450

Guilho (perfil em X) – 250 450

Escopro (cruzado) 45 250 450

Escopro (perfil em X) 45 250 450

Cego – 250 450

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 75 320 520

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 120 280 480

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 200 x 200 – 450

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 100 – 450

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 50 – 450

Bujarda (eixo + apoio) ø 90 – 450

SB 152

Guilho (cónico) – 250 510

Guilho (perfil em X) – 250 510

Escopro (cruzado) 50 250 510

Escopro (perfil em X) 50 250 510

Cego – 250 510

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 110 220 480

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 120 230 490

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 200 x 200 – 510

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 100 – 510

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 50 – 510

Bujarda (eixo + apoio) ø 90 – 510

SB 202

Guilho (cónico) – 300 600

Guilho (perfil em X) – 300 600

Escopro (cruzado) 65 300 600

Escopro (perfil em X) 65 300 600

Cego – 300 600

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 130 350 650

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 140 350 650

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 300 x 300 – 600

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 150 – 600

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 100 – 600

Bujarda (eixo + apoio) ø 130 – 600
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Pá de asfalto

Placa de compactação

Bate-estacas

Bate-estacas

Apoio da bujarda

Cinzel largo

Modelo Tipo de ferramenta Largura da 
ferramenta

Compri-
mento de 
trabalho

Compri-
mento total

mm mm mm

SB 302

Guilho (cónico) – 440 800

Guilho (perfil em X) – 440 800

Escopro (cruzado) 80 440 800

Escopro (perfil em X) 80 440 800

Cego – 440 800

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 150 410 770

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 200 360 720

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 300 x 300 – 600

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 150 – 600

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 100 – 600

Bujarda (eixo + apoio) ø 130 – 600

SB 452

Guilho (cónico) – 470 840

Guilho (perfil em X) – 470 840

Escopro (cruzado) 95 470 840

Escopro (perfil em X) 95 470 840

Cego – 470 840

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 180 430 800

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 200 480 850

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 400 x 400 – 700

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 200 – 700

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 150 – 700

Bujarda (eixo + apoio) ø 190 – 700

SB 552

Guilho (cónico) – 475 900

Guilho (perfil em X) – 475 900

Escopro (cruzado) 100 475 900

Escopro (perfil em X) 100 475 900

Cego – 475 900

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 180 375 800

Pá de asfalto (corte transversal/paralelo) 200 425 850

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 400 x 400 – 900

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 200 – 900

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 150 – 900

Bujarda (eixo + apoio) ø 190 – 900

SB 702

Guilho (cónico) – 570 1,000

Guilho (perfil em X) – 570 1,000

Escopro (cruzado) 105 570 1,000

Escopro (perfil em X) 105 570 1,000

Cego – 570 1,000

Escopro largo (corte transversal/paralelo) 200 570 1,000

Ferramenta de tamponamento (eixo + apoio) 400 x 400 – 1,000

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 200 – 1,000

Bate-estacas (eixo + apoio) ø 150 – 1,000

Bujarda (eixo + apoio) ø 190 – 1,000



ApostAdos nA produtividAde sustentável

Assumimos as nossas responsabilidades para com os nossos clientes, 
o ambiente e as pessoas que nos rodeiam. 
Fazemos com que o desempenho supere o teste do tempo. 
É a isto que nós chamamos – Produtividade sustentável. 
 

 
www.atlascopco.com
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