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Trabalhar com prazer
Trabalhar com as ferramentas adequadas é 
um fator de motivação para os trabalhadores 
e garantia de máximo rendimento. Com 
os equipamentos Keestrack terá, a cada 
momento, as ferramentas adequadas. 

Os equipamentos móveis de trituração e 
peneiragem Keestrack têm um desempenho 
excelente, ao mesmo tempo que facilitam o 
trabalho. São fáceis de manejar, de manter e 
muito económicos. Disponíveis numa vasta 
gama de opções, para ir ao encontro das suas 
necessidades.

Para trabalhar com prazer, trabalhe com 
Keestrack!
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Desde 1988, a Keestrack vem-se dedicando ao 
desenho e ao fabrico interno de equipamentos 
móveis de trituração e de peneiragem. A 
empresa se encarrega de todo o processo de 
fabrico. 

Qualidade, inovação, flexibilidade e serviço 
pós-venda são elementos essenciais e, graças à 
I&D, a Keestrack está confiante que se manterá 
líder, em relação aos seus concorrentes. 

A Keestrack foi a primeira a introduzir a 
peneira com alimentação direta e, até à data, 
a concorrência não foi capaz de igualar os seus 
resultados. O conceito original, com a patente 
Keestrack, se tornou atualmente uma norma 
para o setor!

Depois de desenvolver uma série de peneiras 
e peneiras de classificação, a Keestrack 
desenvolveu os britadores de impacto móveis.

Depois da aquisição da OM em 2010, a 
Keestrack acrescentou uma gama completa 
de britadores de mandíbula à sua gama de 
produtos.

Atualmente, a Keestrack oferece uma vasta 
gama de:
• scalpers e peneiras de classificação móveis
• britadores de impacto móveis
• britadores de mandíbula móveis
• britadores de cone móveis

• esteiras empilhadoras móveis
• canhão de supressão de pó

Atualmente, a Keestrack se tornou um ator 
global, com uma rede de distribuidores 
integrada por parceiros especializados, 
comprometidos com o serviço.

O objetivo da Keestrack consiste em fabricar 
produtos cada vez mais fáceis de utilizar, 
aproveitando a tecnologia disponível. 

Os produtos Keestrack são fáceis de manejar 
e de manter e fáceis de aceder para substituir 
peças. 

O desenho está orientado para a 
produtividade, a segurança e a facilidade da 
utilização.

A Keestrack recorre à tecnologia para reduzir 
ao máximo os custos por tonelada produzida. 

O consumo de energia desempenha um papel 
importante nos custos, motivo pelo qual a 
Keestrack oferece sistemas hidráulicos, tanto 
elétricos, como híbridos.

Todos os equipamentos são transportados 
sobre lagartas, compactos, fáceis de 
transportar, operacionais em alguns minutos, 
sem apoios, podendo ser utilizados para 
múltiplos fins.

História Desenhados a pensar na facilidade

1996

3 4

Kees Hoogendoorn, fundador do primeiro Scalper com alimentação direta

Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstruções Sistema de controlo Relytec

Transmissão elétrica para poupar combustível Chassis de elevação hidráulica
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Compatibilidade
Matriz de produtos
A matriz de produtos Keestrack oferece uma síntese das soluções móveis da Keestrack. 

As colunas apresentam os diversos produtos. Quanto maior é o número, maior a capacidade de rendimento do equipamento. 
As linhas indicam as máquinas compatíveis numa linha de produção.

Outra característica única da Keestrack.

5 6

Capacidade (mt/h)
Tamanho alimentação
Capacidade estoque (mt)
Tremonha standard

Esteiras

Capacidade (mt/h)                                                                                      
Deck superior                                                                                                           
Deck intermédio                                                                                           
Deck inferior                                                                                           
Tremonha standard

C

Ud

Md

Ld

Sh

350 t/h
3600 x 1500 mm 
3600 x 1500 mm 
3600 x 1500 mm 
8 m³ 

C

Ud

Md

Ld

Sh

400 t/h
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
8 m³

C

Ud

Md

Ld

Sh

Peneiras de 
classificação                                                  
Série C

Capacidade (mt/h)
Tamanho alimentação
C.S.S. min. - max.
Pré-peneiramento *Não disponível nos USA
Peneiramento
Tremonha standard

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

208 t/h
185 mm 
6 - 38 mm 
1800 x 1200 mm opcional*
3 deck 3600 x 1500 opcional
8 m³ 

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

Britadores Cônicos                                                                                            
Série H

250 t/h
2700 x 1200 mm
2700 x 1200 mm
3,5 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

350 t/h
4200 x 1500 mm
3600 x 1500 mm 
7 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

450 t/h
5000 x 1500 mm
4500 x 1500 mm 
7 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

600 t/h
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
8 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

1000 t/h
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
8 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

1200 t/h
6000 x 2000 mm 
2200 x 2000 mm 
6000 x 2000 mm
12 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

Capacidade (mt/h)                                                                                               
Deck superior                                                                                                        
Deck inferior                                                                                              
Tremonha standard

C

Ud

Ld

Sh

Scalpers                                                                                  
Série K

Peneiras

Capacidade (mt/h)
Abertura de entrada
Diâmetro/largura do rotor
Pré-peneiramento
Peneiramento
Tremonha standard
Sistema de transporte Dolly

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

250 t/h
770 x 960 mm 
1100 mm - 920 mm
Chapa perfurada 1200 x 920 mm  
Deck simples 3100 x 1400 mm 
3,5 m³ 
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

350 t/h
800 x 1050 mm
1260 mm - 1000 mm 
2 decks independentes 2200 x 1000 mm 
Deck simples/duplo 3300 x 1500 mm
5 m³ 
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

500 t/h
970 x 1300 mm 
1267 mm - 1250 mm 
2 decks independentes 3100 x 1250 mm
Deck duplo 4500 x 1500 mm 
7 m³ 
Rodado de 4 eixos

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

Britadores de Impacto                                                                                    
Série R

Capacidade (mt/h)
Tamanho alimentação
Abertura de alimentação
C.S.S. min. - max.
Pré-peneiramento
Tremonha standard

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

280 t/h
550 mm 
1000 x 650 mm 
45 - 160 mm 
Grizzly vibrante 1730 x 920 mm 
4 m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

400 t/h
600 mm
1100 x 700 mm 
45 - 160 mm 
2 decks independentes 
2300 x 1000 mm 
5m³

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

Britadores de Mandíbulas                                                                                           
Série B 

Britadores

C

Fs

Stp

Sh

250 t/h
200 mm 
1200 - 7500 t
Caixa de alimentação

C

Fs

Stp

Sh

500 t/h
200 mm 
2500 - 15000 t
Caixa de alimentação

C

Fs

Stp

Sh

Esteiras                                                                              
Série S

e e

e

e

e

e

e

e

e

e

C
ap

acid
ad

e

600 t/h
6000 x 1900 mm
-
6000 x 1900 mm
10 m³ 

C

Ud

Md

Ld

Sh

e

400 t/h
215 mm 
16 - 44 mm 
3500 x 1500 mm opcional*
3 deck 4500 x 1800 opcional
8 m³ 

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

e

Caixa de peneirar Flip flow

e

e

200 t/h
3600 x 1200 mm 
3600 x 1200 mm 
2850 x 1200 mm 
5 m³ 

C

Ud

Md

Ld

Sh

200 t/h
200 mm 
450 - 2900 t
Caixa de alimentação

C

Fs

Stp

She

450 t/h
5000 x 1350 mm 
4000 x 1350 mm 
7 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

Caixa de peneirar Flip flow

A
 capacidade sem

pre depende da análise do
 m

aterial de alim
entação

 e das co
nfi

guraçõ
es/sistem

a da peneiram
ento

400 t/h
600 mm 
1110 x 750 mm 
45 - 180 mm 
2 decks independentes
2300 x 1000 mm 
5m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

Versão de reciclagem, acionamento hidráulico

Versão pedreira, cunha, com 
acionamento hidráulico ou elétrico

e

Acionamento hidráulico. Versão B3v com pré-
peneira independente de dois decks de 
 1500 x 950 mm Acionamento hidráulico ou elétrico

Versão hidráulica ou elétrica, com 
rotor acionado eletricamente

Versão hidráulica ou elétrica, com 
acionamento direto do rotor elétrico 
ou por motor a diesel

Acionamento hidráulico ou elétrico

Acionamento hidráulico ou elétrico

Acionamento hidráulico 
ou elétrico

Acionamento hidráulico 
ou elétrico

Acionamento hidráulico ou elétrico

Acionamento elétrico

Acionamento elétrico

Acionamento hidráulico 
ou elétrico

Acionamento hidráulico, 3 
decks, para mercados pouco 
regulamentados

Acionamento hidráulico, 2 ou 3 decks

Acionamento hidráulico ou elétrico, 
2 ou 3 decks

Acionamento hidráulico, elétrico 
ou pack com bateria plug-in 

Acionamento hidráulico ou 
elétrico

Acionamento elétrico

Md

600 t/h
700 mm 
1200 x 830 mm 
75 - 250 mm 
Scalper vibrante de 2 pisos 
2200 x 1080 mm 
6m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

e

Versão pedreira, acionamento hidráulico  
ou elétrico
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Todos os equipamentos Keestrack podem 
ser configurados em função da sua aplicação. 
Opções para facilitar a vida e poupar dinheiro 
ou, melhor ainda, para ganhar dinheiro! 

Eleja o seu sistema de transmissão

Dado que os gastos de combustível e 
energia influenciam cada vez mais os gastos 
operacionais, a Keestrack oferece vários 
sistemas de transmissão.

Tecnologia de detecção de carga para poupar 
combustível 
A versão base da Keestrack é um motor 
diesel avançado de baixa emissão, combinado 
com um sistema hidráulico sensor de carga, 
que garante um impacto mínimo no meio 
ambiente. 

Sistema hidráulico sensor de carga poupa 
entre 4 e 6 l de diesel/hora.

Versão plug-in elétrica para poupar energia 
Equipamento com alimentação diesel/elétrica 
pode operar:
• autonomamente, graças ao gerador com 

alimentação diesel (grupo) 
• mediante conexão à rede elétrica*
• mediante conexão a um gerador externo.

Os resultados de funcionamento são de alta 
qualidade, idêntica aos do modelo hidráulico 
base diesel, mas os custos de manutenção 
e funcionamento são significativamente 
inferiores.

Serviço é importante para os seus 
equipamentos. A Keestrack e seus 
distribuidores prestam suporte, fornecendo 
peças de desgaste, de reposição e 
manutenção, realizando reparações ao 
domicílio ou nas nossas oficinas.

Alimentador de placas série pesada Caixa de peneiramento com elevação hidráulica

Condutas hidráulicas de aço

Scalpers

Tambores auto lubrificados

Sistemas de transmissão Serviço pós-venda

e

7 8

ProductOverview_05.21_PORT-BRASIL.indd   8-9ProductOverview_05.21_PORT-BRASIL.indd   8-9 21/05/2021   14:00:5021/05/2021   14:00:50



Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 17 t 

Comprimento 9.800 mm 11.968 mm

Altura 3.120 mm 3.400 mm

Largura 2.550 mm 13.330 mm

• Desempenho sem paralelo 
• Alimentador de placas série pesada, com paredes da torva retráteis hidraulicamente
• Caixa de peneirar de dois pisos 2.700 x 1.200 mm
• 3,24 m² superfície de peneiragem em cada piso
• Capacidade até 250 toneladas / hora
• Torva de alimentação 3,5 m³
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia 
• Tecnologia de detecção de carga, para poupança de combustível  
• Standard, rastos com 2 velocidades
• Motor de baixa emissão
• Consumo de combustível mais baixo do setor

A
p

li
ca

çõ
es

• Pré-peneiragem/eliminação da camada 
superficial

• Reciclagem de aterros e escombros de 
construção

• Solo superficial e muitos produtos mais

• Separação de agregados “pegajosos”

• Construção e demolição

• Peneiragem antes ou depois de britador

• Areia e cascalho

• Pedreiras e outros

Combo

e

Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas
9 10

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 26,55 t

Comprimento 10.732 mm 13.275 mm 

Altura 3.130 mm 3.880 mm 

Largura 2.805 mm 14.010 mm

• Desempenho sem paralelo 
• Caixa de peneirar de dois pisos 4.200 x 1.500 mm
• 6,3 m² superfície de peneiragem piso superior
• 5,4 m² piso inferior
• Capacidade até 350 toneladas / hora
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia 
• Pode ser facilmente alterado de 3 para 2 vias para economizar espaço e custos
• A preferida dos empreiteiros, compacta a nível de peso e dimensões
• Torva de alimentação 7 m³, diferentes extensões de torva disponíveis
• Motor de baixa emissão
• Consumo de combustível mais baixo do setor

Novum

A
p

li
ca

çõ
es

e

Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas

• Pré-peneiragem/eliminação da camada 
superficial

• Reciclagem de aterros e escombros de 
construção

• Solo superficial e muitos produtos mais

• Separação de agregados “pegajosos”

• Construção e demolição

• Peneiragem antes ou depois de britador

• Areia e cascalho

• Pedreiras

• Carvão

• Madeira e outros
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Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 28,5 t

Comprimento 11.296 mm 14.450 mm

Altura 3.330 mm 4.380 mm

Largura 2.550 mm 14.010 mm

• Caixa de peneirar de dois pisos 5.000 x 1.500 mm
• 7,5 m² superfície de peneiragem piso superior, 6,6 m² piso inferior
• Capacidade até 450 toneladas / hora
• Pode ser facilmente alterado de 3 para 2 vias para economizar custos logísticos
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia
• A preferida dos empreiteiros, compacta a nível de peso e 

dimensões
• Torva de alimentação 7 m³, diferentes extensões de torva 

disponíveis
• Motor de baixa emissão
• Consumo de combustível mais baixo do setor • Pré-peneiragem/eliminação da camada 

superficial

• Reciclagem de aterros e escombros de 
construção

• Solo superficial e muitos produtos mais

• Separação de agregados “pegajosos”

• Construção e demolição

• Peneiragem antes ou depois de britador

• Areia e cascalho

• Pedreiras e minas

• Carvão

• Madeira e outrosA
p

li
ca

çõ
es

e

OPCIONAL
• Caixa de peneirar FLIP FLOW 5.000 x 1.350 mm 
• 6,75 m² superfície de peneiragem
• 5,4 m² deck inferior , flip flow

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 30 t 

Comprimento 13.360 mm 15.400 mm 

Altura 3.180 mm 3.700 mm

Largura 2.720 mm 14.400 mm 

• Desempenho sem paralelo 
• Caixa de peneirar de dois pisos 4.500 x 1.800 mm
• 8,1 m² superfície de peneiragem em cada piso
• Capacidade até 600 toneladas / hora
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia 
• Torva de alimentação 8 m³, diferentes extensões de torva disponíveis
• Motor de baixa emissão
• Consumo de combustível mais baixo do setor

• Pré-peneiragem/eliminação da capa 
superficial

• Peneiragem de material de escavação/
deflorestação

• Reciclagem de aterros e escombros de 
construção

• Solo superficial e muitos produtos mais

• Separação de agregados “pegajosos”

• Construção e demolição

• Peneiragem antes ou depois de britador

• Areia e cascalho

• Pedreiras e minas

• Carvão

• Madeira e outros

Frontier

A
p

li
ca

çõ
es

e

11 12
Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas
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Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 32 t

Comprimento 13.360 mm 15.400 mm

Altura 3.380 mm 3.700 mm 

Largura 2.720 mm 14.400 mm 

• Caixa de peneirar de elevada produção, fração de peneiragem piso superior 60 mm - 200 mm 
• Caixa de peneirar de dois pisos 4.500 x 1.800 mm
• 8,7 m² superfície de peneiragem em cada piso
• Capacidade até 1.000 toneladas / hora
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia 
• Torva de alimentação 8 m³, diferentes extensões de torva disponíveis

• Pré-peneiragem/eliminação da camada 
superficial

• Peneiragem de material de escavação

• Reciclagem de aterros e escombros de 
construção

• Separação de agregados “pegajosos”

• Peneiragem antes ou depois de britador

• Pedreiras ou minas

• Carvão e outrosA
p

li
ca

çõ
es

e

• Peneiragem fina

• Peneiragem de materiais difíceis, 
pegajosos ou húmidos, numa variedade 
infinita de tamanhos 

• Reciclagem

• Composto & turfa

• Agregados

• Madeira

• Areia e cascalho

• Ferro, aço & metal

• Concreto

• Asfalto e outros

• Caixa de peneirar de dois pisos 6.000 x 2.000 mm
• 12 m² superfície de peneiragem em cada piso
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia
• Capacidade até 1200 toneladas / hora
• Torva de alimentação 12 m³ ou esteira de entrada opcional

A
p

li
ca

çõ
es

e

OPCIONAL
• Caixa de peneirar de 2 decks Flip Flow 6.000 x 1.900 mm
• 11,4 m² de superfície de peneiragem 
• Capacidade até 600 toneladas/hora
• Ímã opcional

13 14

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 44,5 t

Comprimento 16.200 mm 17.400 mm

Altura 3.625 mm 4.370 mm 

Largura 3.000 mm 14.800 mm 
Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas
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15

Procurar que os equipamentos continuem a ser 
fáceis de manejar e de manter, utilizando alta 
tecnologia, ao menor custo possível. 

A Keestrack transforma constantemente esta 
procura em realidade, graças à inovação.

Nada fica como dantes, tudo muda, o mesmo 
acontece com os nossos produtos. Não 
paramos de os simplificar, de os aperfeiçoar 
e de os otimizar, através de componentes e 
desenhos de alta qualidade.

Pura inovação

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 15 t 

Comprimento 12.800 mm 12.330 mm

Altura 3.200 mm 4.200 mm 

Largura 3.200 mm 14.800 mm

• A peneira de classificação de 3 pisos mais compacta do setor, para mercados pouco 
regulamentados

• Caixa de peneirar de 3 pisos 3.600 x 1.200 mm
• 4,2 m² superfície de peneiragem em 2 pisos superiores, 3,4 m² em piso inferior
• Capacidade até 200 toneladas / hora
• Torva de alimentação 5 m³
• Motor de baixa emissão

• Pedreiras 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 e outras, 
conforme especificações

• Areia e cascalho

• Separação de agregados

• Construção e demolição

• Peneiragem atrás de britador

• Carvão e outrosA
p

li
ca

çõ
es

16
Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas
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• Caixa de peneirar de 2 ou 3 pisos 4.500 x 1.800 mm
• 8,1 m² superfície de peneiragem em cada piso, versão de 3 ou 4 vias
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia
• Capacidade até 400 toneladas / hora
• Torva de alimentação 8 m³

Transporte 2 pisos Transporte 3 pisos Dimensões operacionais

Peso 28 t 31 t 3 pisos

Comprimento 14.300 mm 14.300 mm 15.700 mm

Altura 3.100 mm 3.300 mm 4.680 mm

Largura 2.730 mm 3.000 mm 17.800 mm

• Pedreiras 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 e outras, 
conforme especificações

• Areia e cascalho

• Separação de agregados

• Construção e demolição

• Peneiragem atrás de britador

• Carvão e outrosA
p

li
ca

çõ
es

e

Transporte 2 pisos Transporte 3 pisos Dimensões operacionais

Peso 25 t 28 t 3 pisos

Comprimento 13.700 mm 13.700 mm 15.850 mm

Altura 3.150 mm 3.325 mm 4.240 mm 

Largura 2.550 mm 2.800 mm 14.400 mm 

• Caixa de peneirar de 2 ou 3 pisos 3.600 x 1.500 mm
• 5,4 m² superfície de peneiragem em cada piso
• Todos os pisos intermutáveis 
• Versão 3 ou 4 vias
• Tecnologia de detecção de carga para poupar combustível  
• Capacidade até 400 toneladas / hora
• Torva de alimentação 8 m³
• Motor de baixa emissão

• Pedreiras 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 e outras, 
conforme especificações

• Areia e cascalho

• Separação de agregados

• Construção e demolição

• Peneiragem atrás de britador

• Carvão e outrosA
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A arte da mobilidade
Com Keestrack, o cliente dispõe das 
ferramentas adequadas no terreno.

Graças ao sistema Dolly para o britador de 
impacto R6, tem também disponível a solução 
de transporte adequada!

Graças ao reduzido peso, altura e 
comprimento, o camião se torna muito mais 
fácil de operar, não requer escolta e requer 
menos autorizações.

Na prática: menos formalidades, menor tempo 
de carga e mais ação. 

O foco está no trabalho: britar!

Sistema Dolly Transmissão pré-peneiragem separada 

Esteira giratória retorno/estoque Chassis de elevação hidráulica

Britadores de impacto

19 20
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• Abertura de entrada (altura x largura) 770 x 960 mm
• Diâmetro rotor 1.100 mm, largura rotor 920 mm
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia 
• Alimentador vibratório com pré-peneiragem em chapa perfurada 1.200 mm x 920 mm
• Capacidade até 250 toneladas / hora
• Peneiragem posterior de um piso opcional, 3.100 x 1.400 mm, 4,34 m²
• Opcional, 3º painel de impacto no britador
• Torva 3,5 m³
• Taxa de redução mais elevada
• Forma superior do produto

Dimensões de transporte com peneiragem posterior Comprimento de trabalho

Peso 27,5 t 33,2 t sem peneiragem posterior

Comprimento 10.000 mm 12.900 mm 11.525 mm

Altura 3.200 mm 3.200 mm com peneiragem posterior

Largura 2.540 mm 2.540 mm 14.218 mm 

• Pedra calcária e muitas outras rochas 
naturais

• Reciclagem de concreto e aterros

• Trituração primária e secundária

• Limpeza de terrenos industriais

• Escombros de construção

• Demolição

• Pedreiras e minas

• Cascalho

• Asfalto

• Carvão e outrosA
p
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Dimensões de transporte com peneiragem posterior Comprimento de trabalho

Peso 42,5 t 50 t sem peneiragem posterior

Comprimento 14.700 mm 16.860 mm / 17.400 mm 14.530 mm

Altura 3.490 mm 3.490 mm com peneiragem posterior

Largura 3.000 mm 3.000 mm 19.000 mm

• Abertura de entrada (altura x largura) 800 x 1.050 mm
• Diâmetro rotor 1.260 mm, largura rotor 1.000 mm
• Pré-peneiragem independente de 2 pisos 2.200 x 1.000 mm
• Esteira giratória para retorno/estoque do material acima da medida
• Torva 5 m³
• Peneiragem posterior de um deck opcional 3.300 x 1.500 mm, 4,95 m²
• Peneiragem posterior de 2 decks opcional 3.300 x 1.500 mm, deck inferior 3.000 mm
• Disponible en versión totalmente híbrida con impulsión eléctrica para poupança de energía
• Chassis basculante 
• Capacidade até 350 toneladas / hora
• Taxa de redução mais elevada
• Forma superior do produto • Pedra calcária e muitas outras rochas 

naturais

• Reciclagem de concreto e aterros

• Trituração primária e secundária

• Limpeza de terrenos industriais

• Escombros de construção

• Demolição

• Pedreiras e minas

• Cascalho

• Asfalto

• Carvão e outrosA
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• Desempenho sem paralelo 
• Abertura de entrada (altura x largura) 970 x 1.300 mm 
• Diâmetro rotor 1.267 mm, largura rotor 1.250 mm 
• Pré-peneiragem independente de 2 pisos 3.100 x 1.250 mm
• Esteira giratória para retorno/estoque do material acima da medida
• Peneiragem posterior de dois pisos opcional 4.500 x 1.500 mm, 6,75 m²
• Também disponível em versão elétrica, com rotor acionado diretamente pelo motor Diesel
• Chassis basculante 
• Capacidade até 500 toneladas / hora
• Torva 7 m³
• Sistema Dolly disponível
• Taxa de redução mais elevada
• Forma superior do produto

Dimensões de transporte com peneiragem posterior Comprimento de trabalho

Peso 50 t 60 t sem peneiragem posterior

Comprimento 16.700 mm 17.800 mm 16.700 mm 

Altura 3.670 mm 3.670 mm com peneiragem posterior

Largura 3.000 mm 3.200 mm 20.100 mm 

• Pedra calcária e muitas outras rochas 
naturais

• Reciclagem de concreto e aterros

• Trituração primária e secundária

• Limpeza de terrenos industriais

• Escombros de construção

• Demolição

• Pedreiras e minas

• Cascalho

• Asfalto

• Carvão e outrosA
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Britadores de mandíbula

Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstruções Controlos Relytec com PLC

Ajuste hidráulico Overband magnético ajustavel hidraulicamente

e
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• Líder global na categoria de 30 toneladas
• Tamanho de alimentação até 550 mm
• Abertura de alimentação 1.000 x 650 mm
• C.S.S min. - máx. 45 - 160 mm
• Capacidade até 280 toneladas / hora
• Opcional, esteiras elétricas e magnéticas com função plug-out disponíveis
• Opcional, pré-peneira vibratória de 2 decks independente
• Compacta e fácil de transportar sem autorização*
• Consumo de combustível mais baixo do setor
• Melhor forma de produto possível
• Torva de admissão adequada para carregador de rodas e escavadora de rodas, 4 m³
• Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstruções de maneira segura
• Acionamento suave de circuito fechado, altamente fiável, do britador de mandíbula
• Start/stop automático sequencial inteligente por controlo remoto
• Capacidade de rastrear durante a produção
*legislação local sempre aplicável

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 29 t 

Comprimento 12.435 mm 12.300 mm

Altura 3.100 mm 3.700 mm

Largura 2.540 mm 5.525 mm

Argo

• Reciclagem de concreto e aterros

• Escombros de construção

• Demolição

• Trituração primária

• Cascalho

• Carvão

• Escória e outrosA
p
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• Tamanho de alimentação até 600 mm 
• Pré-peneiragem vibratória independente de dois pisos 2.300 x 1.000 mm
• Abertura de alimentação 1.100 x 700 mm 
• C.S.S. min. - máx. 45 - 160 mm 
• Capacidade até 400 toneladas / hora
• Estrutura deslizante hidráulica para acesso de serviço sob a unidade de alimentação e 

scalping
• Torva de admissão adequada para carregador de rodas e escavadora de rodas, 5 m³
• Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstruções de maneira segura
• Start/stop automático sequencial inteligente por controlo remoto
• Capacidade de rastrear durante a produção

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 44 t

Comprimento 14.500 mm 15.590 mm

Altura 3.390 mm 4.070 mm

Largura 2.700 mm 5.595 mm

• Reciclagem de concreto e aterros

• Escombros de construção

• Demolição

• Trituração primária

• Cascalho

• Carvão, escória e outrosA
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• Tamanho de alimentação até 600 mm
• Pré-peneiragem vibratória independente de dois pisos 2.300 x 1.000 mm
• Abertura de alimentação 1.110 x 750 mm
• C.S.S min. - máx. 45 - 180 mm
• Capacidade até 400 toneladas / hora
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia
• Estrutura deslizante hidráulica para acesso de serviço sob a unidade de alimentação e 

scalping
• Torva de admissão adequada para carregador de rodas e escavadora de rodas, 5 m³
• Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstruções de maneira segura
• Start/stop automático sequencial inteligente por controlo remoto
• Capacidade de rastrear durante a produção
• Compartimento do motor removível

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 44,2 t 

Comprimento 14.000 mm 15.655 mm

Altura 3.400 mm 4.025 mm

Largura 2.725 mm 6.045 mm 

• Granito, basalto e a maior parte das pedras 
duras e semiduras

• Reciclagem de concreto e aterros

• Trituração primária

• Escombros de construção

• Demolição

• Pedreiras e minas

• Cascalho

• Carvão, escória e outrosA
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• Trituradora primária pesada
• Tamanho de alimentação até 700 mm
• Alimentador vibratório (4.390 mm) com grizzly de 2 degraus 2.200 x 1.080 mm
• Abertura de alimentação 1.200 x 830 mm
• C.S.S. min. - máx. 75 - 250 mm
• Versão plug-in elétrica disponível, para poupança de energia 
• Capacidade até 600 toneladas / hora
• A unidade de alimentação pode transportar-se separadamente
• Torva de admissão 6 m³
• Start/stop automático sequencial inteligente por controlo remoto
• Capacidade de rastrear durante a produção
• Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstruções de maneira segura

Dimensões de transporte Dimensões operacionais

Peso 69 t

Comprimento 15.131 mm 16.840 mm

Altura 3.675 mm 4.325 mm

Largura 3.000 mm 5.800 mm 

• Granito, basalto e a maior parte das pedras 
duras e semiduras

• Pedreiras e minas

• Reciclagem de concreto e aterros

• Escombros de construção

• Demolição

• Trituração primária

• Cascalho

• Carvão, escória e outrosA
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CSS 13 - 38 mm e outros Pré-peneiragem opcional * Não está disponível nos EUA

Esteira alimentadora Paredes da torva retráteis hidraulicamente

Britadores cônicos

30
Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas
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Sustentabilidade
A Keestrack procura fabricar equipamentos 
sustentáveis, do ponto vista ecológico e 
económico, garantindo o fabrico de um 
produto final perfeito, ao menor custo por 
tonelada. 

A Keestrack também procura que os motores 
diesel utilizados tenham a menor emissão 
possível. O utilização de sistemas hidráulicos 
com sensores de carga permite reduzir o 
consumo de combustível em cerca de 25%.

Os sistemas de transmissão alternativos, tais 
como uma transmissão diesel/elétrica ou uma 
conexão elétrica totalmente externa permitem 
reduzir ao mínimo o impacto ambiental.

ProductOverview_05.21_PORT-BRASIL.indd   30-31ProductOverview_05.21_PORT-BRASIL.indd   30-31 21/05/2021   14:16:3921/05/2021   14:16:39



• Tamanho de alimentação até 185 mm
• C.S.S. min. - máx. 6 - 38 mm, de acordo com a configuração da câmara de trituração
• Capacidade até 208 toneladas / hora
• Torva 8 m³
• Outras configurações possíveis, com diferentes câmaras de trituração
• Acionamento totalmente Hibrido diesel/elétrico, economia de energia, versão plug-in
• Pré-peneiragem opcional 1.200 mm x 1.800 mm *Não está disponível nos EUA

• Peneira de 3 decks opcional 3.600 mm x 1.500 mm
• Área de peneiragem efetiva 5,4 m² em cada deck, com esteira de retorno 
• Compartimento do motor removível

Dimensões de transporte; 
(* com peneiragem posterior)

Dimensões operacionais

Peso 35 t;   * 46 t 

Comprimento 14.475 mm; * 18.500 mm * 19.400 mm 

Altura 3.450 mm 4.100 mm; 4.765 mm

Largura 3.000 mm 3.450 mm; 11.100 mm

• Pedras abrasivas e duras

• Granito e basalto

• Trituração secundária e terciária

• Cascalho de rio e de mar

• Pedreiras e minas

• Produção de agregados para asfalto, 
concreto e outros A
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• Tamanho de alimentação até 215 mm
• C.S.S min. - máx. 16 - 44 mm, de acordo com a configuração da câmara de trituração
• Capacidade até 400 toneladas / hora
• Torva 8 m³
• Outras configurações possíveis, com diferentes câmaras de trituração
• Acionamento totalmente Hibrido diesel/elétrico, economia de energia, versão plug-in
• Esteira de alimentação opcional e pré-peneira de deck único de 4,5m²
• Peneira de 3 decks opcional 4.500 mm x 1.800 mm,
• Área de peneiragem efetiva 8,1 m² em cada deck, com esteira de retorno 
• Compartimento do motor removível

Dimensões de transporte; 
(* com peneiragem posterior)

Dimensões operacionais

Peso 51,5 t ;   * 62,1 t 

Comprimento 16.000 mm; * 20.340 mm * 20.720 mm 

Altura 3.650 mm 

Largura 2.995 mm * 10.520 mm 

• Pedras abrasivas e duras

• Granito e basalto

• Trituração secundária e terciária

• Cascalho de rio e de mar

• Pedreiras e minas

• Produção de agregados para asfalto, 
concreto e outros A
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Esteiras empilhadoras

Disponível em versão elétrica Compacta para transporte, cabe num contentor marítimo

Controles de usuário amigáveis Varias inclinações possíveis

• Empilhamento

• Transporte

• Carga

• TriagemA
p
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Os equipamentos móveis de britagem e 
peneiragem Keestrack oferecem só vantagens:

• retráteis sobre lagartas sem suporte
• alta rentabilidade e fiabilidade
• menor custo por tonelada produzida
• disponíveis com diferentes sistemas 

de transmissão, inclusive a linha de 
transmissão elétrica única de elevada 
eficiência

• flexibilidade e mobilidade ótimas, fáceis de 
transportar, graças ao peso relativamente 
baixo

• operacionais num instante
• melhor serviço e apoio

Linha de transmissão elétrica única de elevada eficiência

33 34
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• Esteira principal 800 mm largura, 18.000 mm comprimento
• Capacidade de alimentação até 250 toneladas por hora
• Capacidade de empilhamento de 1.200 toneladas a 7.500 toneladas
• Altura de descarga de 6,7 m a 7,8 m
• Disponível com transmissão diesel/hidráulica e diesel/elétrica e
Dimensões de transporte Esteira giratória S1e Esteira empilhadora S3 

(08-18)
Esteira empilhadora S5 
(10-23)

Peso 5,45 t 10,3 t 12 t 

Comprimento 12.000 mm 11.900 mm 12.700 mm 

Altura 2.350 mm 2.330 mm 2.760 mm

Largura 1.280 mm 2.290 mm 2.290 mm 

• Esteira principal 1.000 mm largura, 23.000 mm comprimento
• Capacidade de alimentação até 500 toneladas por hora
• Capacidade de empilhamento de 2.500 toneladas a 15.000 toneladas 
• Altura de descarga de 6 m a 9,4 m
• Disponível com transmissão diesel/hidráulica e diesel/elétrica & unidade de bateria 

plug-in e

Assessoria e formação
A Keestrack oferece assessoria para a(s) 
sua(s) aplicação(ões) específica(s). Os 
nossos engenheiros, altamente qualificados, 
podem calcular o rendimento exato do seu 
equipamento Keestrack e prestar assessoria no 
que se refere ao seu parque de máquinas.

Com o objetivo de apoiar a sua equipa de 
vendas, técnicos e operadores, a Keestrack 
oferece formação em vendas e produto, 
formação técnica sobre temas e níveis diversos, 
formação para operadores e formação para 
substituição de peças de desgaste.

e

• Esteira principal 650 mm largura, 10,5 m comprimento
• Capacidade de alimentação até 280 toneladas por hora 

Capacidade de empilhamento de 450 toneladas a 2.900 toneladas
• Altura de descarga de 1,3 m a 6,35 m
• Transmissão elétrica
• Esteira giratório automatizado semi-estática,  

alcance giratório 180°

e
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Canhão de supressão de pó Keestrack

Dimensões de transporte 1550 x 1600 x 2250 mm L x W x H 1800 x 1600 x 2350 mm L x W x H

Peso 450 kg 550 kg

Fluxo de ar 32.000 m³ / hora 56.000 m³ / hora

Alcance Alcance 40 a 45 metros Alcance 70 a 80 metros

Fluxo de água 60 l/minuto 75 l/minuto

• Supressão de póA
p
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• Fluxo de ar 32.000 m³/hora
• Alcance 40 a 45 metros
• Oscilação a 60°
• Ângulo vertical ajustável - 10° a 55°
• Fluxo de água 60 l/minuto - 20 bar
• Sistema de filtro integrado
• Anel de aço inoxidável, com 30 bicos com 

engate rápido
• Ventilador silencioso
• Dispositivos de segurança standard: 

válvula de corte de fornecimento de água 
e interruptor de pressão 

• Fluxo de ar 56.000 m³/hora
• Alcance 70 a 80 metros
• Oscilação a 60°
• Ângulo vertical ajustável - 10° a 55°
• Fluxo de água 75 l/minuto - 20 bar
• Sistema de filtro integrado
• Anel de aço inoxidável, com 30 bicos com engate rápido
• Ventilador silencioso
• Dispositivos de segurança standard: válvula de corte de 

fornecimento de água e interruptor de pressão 

e=

Rentabilidade

Optando pelos equipamentos de britagem 
móveis sobre lagartas da Keestrack, 
além de produzir pelo menor custo por 
tonelada, garantirá um excelente retorno do 
investimento.

O baixo custo em combustível e tecnologia 
inteligente permitirão maiores poupanças. A 
esteira empilhadora reduzirá a utilização, assim 
como os gastos com o carregador de rodas e o 
seu operador.

Custo initial

Horas

Preço de compra

Custo total de propriedade 

Custo do combustível

 Custo das peças de 
desgaste

Custo de operação

Custos de 
manutenção

Logística

DepreciaçãoCustos contínuos

37 38
Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas

ProductOverview_05.21_PORT-BRASIL.indd   38-39ProductOverview_05.21_PORT-BRASIL.indd   38-39 21/05/2021   14:19:1421/05/2021   14:19:14



Análises contínuas de dados operacionais 
e de produtividade são uma importante 
chave para fornecer disponibilidade total e 
produtividade otimizada de frotas de máquinas 
e equipamentos de processamento em 
aplicações de pedreiras e reciclagem.

Nas instalações móveis de britagem e de 
rastreio da KEESTRACK, a ferramenta de 
monitorização avançada GSM/satélite 
KEESTRACK-er garante informações de 
localização e relatórios de status em tempo 
real, além de oferecer acesso ao software de 
controle das plantas para ajustes imediatos ou 
atualizações maiores.

Monitoramento remoto da planta através de Sistema Telemático

39 40

Tranquilidade
Saber que pode contar com uma boa 
assistência para o ajudar a tirar o máximo 
rendimento dos seus equipamentos. 

Os equipamentos do Grupo Keestrack contam 
com o apoio de um serviço pós-venda perfeito: 
uma rede de distribuidores integrada por 
pessoas qualificadas, com peças de reposição 
permanentemente em estoque e com 
excelentes serviços logísticos.

O departamento de serviço pós-venda 
também pode assegurar toda a manutenção 
dos seus equipamentos, com ou sem contrato 
de prestação de serviços, no terreno ou nas 
nossas oficinas.
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Trituradoras de impacto R3 R5 R6

Capacidade (t/h) 250 350 500

Abertura de entrada alt. x 
larg. (mm)

770 x 960 800 x 1050 900 x 1280

Rotor diâmetro/larg. (mm) 1100 / 920 1260 / 1000 1267 / 1250

Pré-peneiragem (mm) chapa perfurada 
1200 x 920

2 decks independentes 
2200 x 1000

2 decks independentes 
3100 x 1250

Peneiragem posterior (mm) deck único  
3100 x 1400

deck único  
3300 x 1500

dois decks 
4500 x 1500

Torva standard (m³) 3,5 5 7

Sistema Dolly • • Rodado de 4 eixos

Esteiras empilhadoras S1e S3 S5

Capacidade (t/h) 280 250 500

Tamanho de alimentação (mm) 200 200 200

Capacidade de empilhamento (t) 450 - 2900 1200 - 7500 2500 - 15000

Torva standard caixa de alimentação caixa de alimentação caixa de alimentação

Scalpers & peneiras de 
classificação

K3 K4 K5 K5 
ff*

K6 K7 K8 K8 
ff*

C3 C4 C6

Capacidade (t/h) 250 350 450 450 600 1000 1200 600 200 400 400

Piso superior m² 3,24 6,3 7,5 6,75 8,1 8,1 12 11,4 4,2 5,4 8,1

Piso intermédio m² • • • • • • • • 4,2 5,4 8,1

Piso inferior m² 3,24 5,4 6,75 5,4 8,1 8,1 12 11,4 3,4 5,4 8,1

Torva standard m³ 3,5 7 7 7 8 8 12 12 5 8 8

Breve resumo

Britadores de mandíbula B3 B4 B5 B7

Capacidade (t/h) 280 400 400 600

Tamanho de alimentação (mm) 550 600 600 700

Abertura de alimentação (mm) 1000 - 650 1100 - 700 1110 - 750 1200 - 830

C.S.S. min. - máx. (mm) 45 - 160 45 - 160 45 - 180 75 - 250

Pré-peneiragem (mm) alimentador 
vibratório grizzly

 1730 x 920

2 decks 
independentes

2300 x 1000

2 decks 
independentes

2300 x 1000

alimentador 
vibratório grizzly 

2 degraus   
2200 x 1080

Torva standard (m³) 4 5 5 6

Britadores cônicos H4e H6e

Capacidade (t/h) 208 400

Tamanho de alimentação (mm) 185 215

C.S.S. min. - máx. (mm) 6 - 38 16 - 44

Pré-peneiragem (mm) opcional# 1200 x 1800 1500 x 3500

Peneiragem posterior (mm) 
opcional

3 decks  
3600 x 1500 mm

3 decks  
4500 x 1800 mm

Torva standard (m³) 8 8

* não disponível nos EUA

ff*, com peneira flip flow Bivitec

41 42

Redes sociais

Peças & Oficinas

Keestrack nv
Taunusweg 2
3740 Bilzen, Bélgica
telef.:  +32 (0)89 515851
info@keestrack.net

Keestrack-IT srl
Via postumia, 62 
31050 Ponzano Veneto (Treviso), Itália
telef.: +39 0422 441311
keestrack@keestrack.it

Keestrack (Chuzhou) Construction Equipment Co., Ltd.
No. 333 North Shanghai Road
Chuzhou 239000, China
telef.:  +86 (0) 550 3562505
sales@keestrack-china.com
spares@keestrack-china.com 

Etrack Crushers Private Limited
(A Keestrack Group Company)
204, 2nd Floor, Greenwoods Plaza,
Sector-45, Gurugram 122001
Haryana, India
telef.: +91 124 4317049/50/51
etrack@keestrack.net

PEÇAS – Bélgica
telef.: +32 89 515 861 
tlm: +32 491 712 215 
correio eletr.: spares@keestrack.net

PEÇAS - Itália
telef.: + 39 0422 441311
correio eletr.: spares@keestrack.it

PEÇAS – República Checa
telef. +420 587 571 927
tlm: +420 725 396 274
correio eletr.: spares@k-parts-sro.eu

PEÇAS – EE.UU.
telef.: 940-482 4004
fax: 940-482 3005
correio eletr.: 
keestrackamericaspares@ 
keestrack.com

Keestrack nv Keestrack-IT srl

Pontos de venda

Keestrack-CZ, s. r. o.

  Uma rede mundial de distribuidores para apoiar os clientes no mundo inteiro!

Keestrack não se responsabiliza por informações incorretas
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carimbo distribuidor
www.keestrack.com   info@keestrack.net
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