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*Peso inclui suporte de montagem e braço duro.
**A abertura da garra varia ligeiramente dependendo do local de montagem da escavadora. 
As fixações de ligação da Genesis não são compatíveis com acoplamentos de ação rápida.
As pulverizadoras mecânica possuem garantia de 12 meses ou 1.500 horas (o que ocorrer primeiro).
A Genesis se reserva o direito de fazer melhorias contínuas em seus produtos projetados para aumentar performance.
Strenx™ é uma marca registrada da SSAB.
Patentes: genesisattachments.com/patents

Pulverizadora 
Mecânica (GMP)  CARACTERÍSTICAS

Número do Modelo Peso* Abertura da Garra** Profundidade da Garra Peso da Escavadora
(kg) (mm) (mm) (t)

GMP 50 2.540 762 711 18 - 27
GMP 70 2.815 864 813 27 - 36
GMP 90 3.253 1.016 889 36 - 49

Os dentes se projetam para proteger o aço 
de base contra desgaste e abrasão

Grupo de pivôs e pontos de cavilhamento 
em comum acomodam toda a linha de fer-
ramentas de ligação da Power Series com 
um braço rígido - o suporte de montagem 
permanece na posição correta 

O design de pivô blindado e resistente 
provê resistência estrutural e durabilidade 
a longo prazo

O GMP se mantém na vertical para facilitar 
as mudanças de fixação, e oferecer 
armazenamento e transporte convenientes

Construída com aço Strenx™ para 
prover a melhor combinação de resistência 
estrutural e durabilidade contra desgaste

A lâmina estendida ajuda a posicionar o 
concreto para processamento

A área em relevo permite que o material 
pulverizado passe pela garra inferior

Os barramentos de dentes aparafusáveis 
incluem uma superfície de trituração 
totalmente substituível, eliminando a 
necessidade de solda

As fileiras de dentes de separação 
maximizam a capacidade de reduzir os 
materiais
Braço rígido e suporte de montagem 
incluído

APLICAÇÕES
–    Processamento de Sucatas
–    Demolição
–    Processamento C&D
–    Reciclagem de Concreto
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