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13. Sobressalentes para Trituradoras
 13.1. Sobressalentes para britadeiras de Maxilas
 13.2. Sobressalentes para trituradoras de Cone
 13.3. Sobressalentes para moinhos de Impacto
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13.1

Sobressalentes para
trituradoras
Sobressalentes Britadeiras de Maxilas

NUBA Screening Media distribui sobressalentes compatíveis 
para as marcas mais importantes de britadeiras de maxilas, 
garantido a alta qualidade de todas as peças. Os sobressa-
lentes são totalmente permutáveis com os originais.

Temos um estoque bem abastecido de sobressalentes com-
patíveis para britadeiras de maxilas, tanto de peças de des-
gaste como de sobressalentes das máquinas, oferecendo 
todos estes produtos da mais alta qualidade com certificação 
ISO 9001.

Mantemos um stock permanente de peças compatíveis para 
as principais marcas e modelos, incluindo as maxilas, as pla-
cas de fusíveis, as placas antidesgaste e qualquer material 
consumível. Todos estes sobressalentes são totalmente ga-
rantidos pela NUBA Screening Media.

As peças de desgaste distribuídas pela NUBA Screening Me-
dia são fabricadas em 14%-18%-20% de manganes, com um 
teor de cromo de 2-3%. Em todos os perfis e medidas mais 
comuns do mercado. Além disso, podemos fabricar as peças 
seguindo as indicações e especificações do cliente.

1. Maxilas

2. Placa Fusíveis

3. Cunhas de fixação Maxilas

4. Placas laterais antidesgaste

3
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13.2

Sobressalentes Trituradoras de cone

NUBA Screening Media distribui sobressalentes compatíveis 
para as marcas mais importantes de trituradoras de cone, 
garantido a alta qualidade de todas as peças. Os sobressa-
lentes são totalmente permutáveis com os originais.

Temos um estoque bem abastecido de sobressalentes com-
patíveis para trituradoras de cone, tanto de peças de desgas-
te como de sobressalentes das máquinas, oferecendo todos 
estes produtos da mais alta qualidade com certificação ISO 
9001.

Mantemos um stock permanente de peças compatíveis para 
as principais marcas e modelos. Todos estes sobressalentes 
são totalmente garantidos pela NUBA Screening Media.

Temos todo o tipo de maxilas em graus M2 de manganes 
com um teor de cromo de 2-3%. Também oferecemos uma 
gama completa de sobressalentes, incluindo casquilhos, en-
grenagens, pinhões, etc., além de jogos completos de termi-
nal e eixo principal, eixo secundário e pinhão, para todas as 
marcas e modelos mais importantes.

Para este tipo de Trituradoras dispomos da Resina de encas-
tramento de maxilas  TN-Fix, Mais informações na página 125.

1. Maxila fixa

2. Maxila Móvel

3. Casquilhos de bronze2

1
3
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13.3

Sobressalentes Moinhos de Impacto

NUBA Screening Media distribui sobressalentes compatíveis 
para as marcas mais importantes de moinhos de impacto, 
sendo a alta qualidade garantida em todas as peças. Os so-
bressalentes são totalmente permutáveis com os originais.

Temos um estoque bem abastecido de sobressalentes com-
patíveis para moinhos de impacto, tanto de peças de des-
gaste como de sobressalentes das máquinas, oferecendo 
todos estes produtos da mais alta qualidade com certificação 
ISO 9001.

Mantemos um stock permanente de peças compatíveis para 
as principais marcas e modelos, incluindo as barras de im-
pacto, martelos, placas de impacto e placas de revestimento. 
Todos estes sobressalentes são totalmente garantidos pela 
NUBA Screening Media.

1. Maxilas rompedoras

2. Barras

3. Placas laterais antidesgaste

1 2

3



150



NUBA Screeing Media  ·  desde 1968

151

Notas



NUBA Screening Media  ·  desde 1968

152

Catálogo entregue a: ..............................................

...............................................................................

Empresa: ...............................................................

...............................................................................


