
MARTELOS 
DEMOLIDORES 
HIDRÁULICOS 
GAMA EC
A sua escolha duradoura e fiável 
para tarefas de demolição do dia a 
dia, abertura de valas, terraplenagem 
e trabalhos em pedreiras.



EC 100 T − EC 135 T
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Conceção monobloco
A secção combinada de suporte 
do cilindro e da ferramenta elimina 
a necessidade de bielas para uma 
maior fiabilidade, revestimento 
substituível do pistão para 
reparações económicas

Barras duplas para retenção  
da ferramenta
Duas barras de bloqueio em 
forma oval para uma ótima 
orientação da ferramenta  
e maior durabilidade

Tecnologia de controlo avançada
A válvula de controlo integrada 
otimiza a eficiência; o sistema 
EnergyRecovery aumenta 
a eficiência operacional  
e diminui as vibrações

Tecnologia híbrida
Acumulador do pistão de 
nitrogénio integrado para 

energia de elevado impacto 
constante, arranque seguro e 

funcionamento contínuo

VibroSilenced Plus
Disposições da suspensão 
não metálica para isolar o 

mecanismo de percussão da 
caixa do martelo demolidor e 

vedar todas as aberturas  
para níveis menores de 

vibrações e ruído

ContiLube™ II
Dispositivo de lubrificação 

automática de autodepuração 
opcional para um consumo 

otimizado da massa lubrificante  
e uma lubrificação contínua

Ventilação da câmara de percussão
A válvula de verificação integrada 
reduz a entrada de poeiras na área 
de orientação da ferramenta e na 
câmara de percussão

Procura um martelo demolidor em máquina 
portadora fiável para os trabalhos do dia a dia?
Consulte a nossa gama de martelos demolidores EC
Oferecendo uma boa relação preço-desempenho, os nossos martelos demolidores EC foram concebidos 
especificamente para dar resposta a estas necessidades. Não apenas oferecem a fiabilidade que espera  
de um martelo demolidor Atlas Copco, como também muitas das funcionalidades e vantagens reconhecidas. 

Seja qual for o trabalho... 
Os martelos demolidores EC são cavalos de trabalho duradouros que trabalham de forma ininterrupta. 
Oferecem-lhe bons resultados e são uma escolha excelente para um amplo conjunto de tarefas de demolição 
do dia a dia. Utilize os martelos de demolição EC para demolição, abertura de valas, terraplanagem, trabalhos 
em pedreiras e outras tarefas. 
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Dados técnicos EC 100 T EC 120 T EC 135 T

Classe de pesos da máquina portadora 1) 12 – 19 t 15 – 24 t 17 – 28 t

Peso de serviço 2) 800 kg 1,200 kg 1,500 kg

Fluxo de óleo 100 – 120 l/min 120 – 140 l/min 140 – 160 l/min

Pressão operacional 150 – 170 bar 150 – 170 bar 150 – 170 bar

Entrada hidráulica máxima 34 kW 40 kW 45 kW

Frequência de impacto (modo AutoStop) 650 – 850 bpm 550 – 720 bpm 520 – 680 bpm

Diâmetro da ferramenta 100 mm 120 mm 135 mm

Nível de potência sonora, garantida 3) 118 dB (A) 121 dB (A) 122 dB (A)

Nível de pressão sonora, (r=10 m) 3) 88 dB (A) 92 dB (A) 93 dB (A)

1) Os pesos aplicam-se apenas às máquinas portadoras de série. Quaisquer alterações devem ser acordadas com a Atlas Copco e/ou o fabricante das máquinas portadoras antes da instalação. 2) Demolidor e caixa 
do demolidor com adaptador standard mais 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 Podem ser encontradas em www.acprintshop.com

GAMA MÉDIA



EC 140 T − EC 155 T

4

Duradouro e fiável 

Válvula StrokeControl
A combinação do curso e da 
válvula de comutação do modo  
de arranque permite ao operador  
o ajuste do modo de funcionamento 
do martelo demolidor à aplicação 
para um ótimo desempenho

ContiLube™ II
Dispositivo de lubrificação 
automática de autodepuração 
opcional para um consumo 
otimizado da massa lubrificante 
e uma lubrificação contínua

Tecnologia híbrida
Acumulador do pistão de 
nitrogénio integrado para 

energia de elevado impacto 
constante, arranque seguro  

e funcionamento contínuo

Barras duplas para  
retenção da ferramenta

Duas barras de bloqueio em forma 
oval para uma ótima orientação da 

ferramenta e maior durabilidade

Ventilação da  
câmara de percussão

A válvula de verificação integrada 
reduz a entrada de poeiras na área 

de orientação da ferramenta  
e na câmara de percussão

Tecnologia de controlo avançada
A válvula de controlo integrada 

otimiza a eficiência; o sistema 
EnergyRecovery aumenta  

a eficiência operacional  
e diminui as vibrações

VibroSilenced Plus
Disposições da suspensão não 
metálica para isolar o mecanismo 
de percussão da caixa do martelo 
demolidor e vedar todas as 
aberturas para níveis menores  
de vibrações e ruído
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Dados técnicos EC 140 T EC 150 T EC 155 T

Classe de pesos da máquina portadora 1) 20 – 33 t 25 – 40 t 30 – 45 t

Peso de serviço 2) 1,800 kg 2,200 kg 2,600 kg

Fluxo de óleo 130 – 180 l/min 150 – 200 l/min 180 – 220 l/min

Pressão operacional 150 – 170 bar 150 – 170 bar 160 – 180 bar

Entrada hidráulica máxima 51 kW 57 kW 66 kW

Frequência de impacto (modo AutoStop) 380 – 650 bpm 380 – 620 bpm 380 – 590 bpm

Impact rate (AutoStart mode) 400 – 800 bpm 450 – 800 bpm 530 – 800 bpm

Diâmetro da ferramenta 140 mm 150 mm 155 mm

Nível de potência sonora, garantida 3) 120 dB (A) 120 dB (A) 122 dB (A)

Nível de pressão sonora, (r=10 m) 3) 90 dB (A) 91 dB (A) 92 dB (A)

1) Os pesos aplicam-se apenas às máquinas portadoras de série. Quaisquer alterações devem ser acordadas com a Atlas Copco e/ou o fabricante das máquinas portadoras antes da instalação. 2) Demolidor e caixa 
do demolidor com adaptador standard mais 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 Podem ser encontradas em www.acprintshop.com

GAMA PESADA
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Ferramentas de trabalho

Fluidos 

Durante a operação de um rompedor hidráulico é essencial 
usar a graxa correta. A nossa massa para escopro especial 
para martelos demolidores oferece propriedades excelentes 
num amplo intervalo de temperaturas.

FERRAMENTAS DE TRABALHO, ACESSÓRIOS E FLUIDOS

Guilho
Para rochas metamórficas 
de dureza macia - média e 
sedimentárias e betão não 
reforçado

Escopro
Para rochas metamórficas 
de dureza macia - média 
e sedimentárias e betão 
reforçado

Guilho cego
Para rochas ígneas  
e rochas metamórficas  
de dureza média - dura

ContiLube™ II 

Posicionado diretamente no martelo demolidor hidráulico, 
a unidade é autosuficiente, de fácil acesso e permite que 
o operador monitorize os níveis de massa lubrificante 
constantemente. Os cartuchos podem ser trocados 
rapidamente sem necessidade de ferramentas especiais.

Modelo Tipo de ferramenta Largura da 
ferramenta

Comprimento  
de trabalho

Comprimento  
total

mm mm mm

EC 100 T

Guilho (cónico) – 495 895

Escopro (cruzado) 100 495 895

Guilho cego – 495 895

EC 120 T

Guilho (cónico) – 540 995

Escopro (cruzado) 120 540 995

Guilho cego – 540 995

EC 135 T

Guilho (cónico) – 565 1,050

Escopro (cruzado) 135 565 1,050

Guilho cego – 565 1,050

EC 140 T

Guilho (cónico) – 670 1,200

Escopro (cruzado) 140 670 1,200

Guilho cego – 670 1,200

EC 150 T

Guilho (cónico) – 665 1,300

Escopro (cruzado) 150 665 1,300

Guilho cego – 665 1,300

EC 155 T

Guilho (cónico) – 695 1,350

Escopro (cruzado) 155 695 1,350

Guilho cego – 695 1,350



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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