
TEX P60 e TEX P90
Novo desenho, compacto e robusto.  
Muito melhor desempenho.



Novos níveis de desempenho 

Quando decidimos reinventar o rompedor, nos 
concentramos em dois fatores: desempenho e 
confiabilidade.
 O resultado foi uma nova linha de rompedores, 
o TEX P60 e o TEX P90. Eles estão entre os mais 
poderosos da categoria além de serem os mais 
confiáveis.

Mais poderosos
O TEX foi projetado para consumidores que tem o alto nível 
de energia de impacto e a alta productividade como critério 
de compra. O êmbolo do pistão do martelo P90 é o maior do 
mercado, 15% mais pesado do que seu maior concorrente, 
enquanto que no P60 sua alta frequência de impacto o torna 
ideal para aplicações meio pesadas.

Potência controlada
Mesmo com toda força bruta, o equipamento é facilmente 
controlável. Graças ao exclusivo gatilho em duas etapas 
SOFSTART, o operador pode dar partida ao martelo lenta-
mente, posicionando a ferramenta onde necessário, sem 
necessidade de grande esforço.

Fácil de manusear
Com seu centro de gravidade baixo, os novos rompedores 
são fáceis de manusear. Uma exclusiva junta giratória, que 
gira mesmo quando pressurizada, faz com que o TEX seja 
ainda mais fácil de ser manuseado.

Silencioso opcional
O silencioso disponível como opcional, reduz significamente 
o nível de ruído. Seu projeto delgado oferece uma visão total 
do trabalho para um máximo controle.

Modelo	 Punho	da	 Peso	 Consumo	 Compri-	 Frequencia	do	 Código	do
	 ferrament	a	Pol	 kg.	 de	ar	 mento	Pol	 impacto	 Producto
	 mm	(in)	 (lb)	 l/s	(cfm)	 mm	(in)	 impactos/min	

TEX	P60*)	 28x160	 31	 36	 692	 1500	 8461	0227	20
	 (1	1/8”x	6”)	 (68)	 (76)	 (27	1/4”)
	 32x160	 31	 36	 692	 1500	 8461	0227	21
	 (1	1/4”x	6”)	 (68)	 (76)	 (27	1/4”)
TEX	P60S	 28x160	 33	 36	 692	 1500	 8461	0227	22
(S=silenced)	 (1	1/8”x	6”)	 (73)	 (76)	 (27	1/4”)
	 32x160	 33	 36	 692	 1500	 8461	0227	23
	 (1	1/4”x	6”)	 (73)	 (76)	 (27	1/4”)
TEX	P90*)	 28x160	 40	 40	 712	 1260	 8461	0228	20
	 (1	1/8”x	6”)	 (88)	 (85)	 (28”)
	 32x160	 40	 40	 712	 1260	 8461	0228	21
		 (1	1/4”x	6”)	 (88)	 (85)	 (28”)
TEX	P90S			 28x160	 42	 40	 712	 1260	 8461	0228	22
(S=silenced)	 (1	1/8”x	6”)	 (93)	 (85)	 (28”)
		 32x160	 42	 40	 712	 1260	 8461	0228	23
		 (1	1/4”x	6”)	 (93)	 (85)	 (28”)

Dados técnicos

Dados	a	90	psi	(6	bars)	de	pressão	de	ar	 Engate	Rápido	Atlas	Copco	padrão:	 9000	0306	00
	 Padrão	US:	 9001	0005	06

*)	Os	P60	e	P90	não	silenciosos	não	são	marcados	CE	e	não	são	vendidos	para	uso	na	EEA	(European	Economic	Area).		
Por	exemplo,	UE	mais	Noruega,	Islândia	e	Lichtenstein.



Novos níveis de confiabilidade

A carcaça sólida 
monobloco signi-
fica menos peças 
para uma maior 
confiabilidade.

O gatilho em duas 
etapas SOFSTART 
permite um total 
controle da ferra-
menta.

A junta giratória 
gira facilmente, 
mesmo quando 
pressurizada.

Tecnologia de ponta com design
A revolucionária série TEX tornouse 
possível com a ajuda de alguns dos 
mais sofisticados programas de design 
3-D disponíveis. Muito antes de qual-
quer metal ser realmente cortado, 
o software permitiu que a equipe 
de desenvolvimento visualizasse total-
mente a estrutura em uma realidade 
virtual tri-dimensional.

Os novos rompedores TEX repre-
sentam um enorme avanço tecnoló-
gico. Foram construídos em uma  
sólida carcaça monobloco que  
elimina por completo a necessidade 
do cabeçote inferior, superior  
e dos parafusos laterais.
 Isso representa 30% menos 
peças que nos rompedores tradicio- 
nais. E menos peças significam 
menos defeitos.

Estoque mínimo de peças
Todas as peças do TEX P60 e do TEX 
P90 são intercambiáveis, exceto três, 
assim seu estoque de peças de repo-
sição é mínimo.

Fácil manutenção
A nova série TEX foi projetada para 
uma manutenção rápida e fácil 
no local. Um martelo e um 
saca-pino é tudo que você 
precisa para realizar qualquer 
tarefa de manutenção, onde 
quer que você esteja.

Desgaste reduzido
O bloco inferior do martelo, um recurso 
testado e aprovado nos modelos ante-
riores, não somente reduz o desgaste do 
pistão e do cilindro como também ajuda 
a manter limpo seu mecanismo. O bloco 
é compatível com os padrões europeu e 
americano de tamanhos de ferramentas.

Ação do amortecedor pneumático
Os rompedores TEX apresentam o recurso do pistão 
com retorno por amortecedor pneumático. Isso significa 
menos vibração durante o retorno e o próprio funciona-
mento do martelo, reduzindo o desgaste do homem e 
do equipamento.

Lubrificador Embutido - Turno completo
O lubrificador embutido assegura lubrificação eficiente 
que minimiza o desgaste da ferramenta. É de fácil 
acesso, aceita óleo mineral e sintético e contém óleo 
suficiente para um turno completo.



www.atlascopco.com
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	 Padrão	US	 Padrão	US	 Padrão	ISO	 Padrão	ISO
		 1	1/8”	x	6”	 1	1/4”	x	6”	 28x160	mm	 32x160	mm
	 28	x	152	mm	 32	x	152	mm	 1	1/8”	x	6	1/4”	 1	1/4”	x	6	1/4”	
	 	 	 Largura	 Compr.	 Código	do	Item	 Largura	 Compr.	 Código	do	Item	 Largura	 Compr.	 Código	do	Item	 Largura	 Compr.	 Código	do	Item	
	 	 	 in.	 (mm)	 in.	 (mm)	 	 in.	 (mm)	 in.	(mm)	 	 mm	 (in.)	 mm	 (in.)	 	 mm	 (in.)	 mm	 (in.)
	 1.	 Ponteiro	 -	 	 14”	 (350)	 3083	3267	00	 -	 	 14”	 (350)	 3083	3285	00	 -	 	 380	 (15”)	 3083	3271	00	 -	 	 380	 (15”)	 3083	3205	00
	 	 	 	 	 18”	 (450)	 3083	4015	10	 	 	 18”	 (450)	 3083	4000	10	 -	 	 450	 (18”)	 3083	3272	00	 -	 	 450	 (18”)	 3083	3206	00
	 	 	 	 	 36”	 (915)	 3083	4015	30	 	 	 36”	 (915)	 3083	4000	30	 -	 	 1000	 (39”)	 3083	3273	00	 -	 	 1000	 (39”)	 3083	3207	00
	 2.	 Cinzel	estreita	 1	1/4”	 (32)	 14”	 (350)	 3083	3268	00	 1	3/8”	 (35)	 14”	 (350)	 3083	3286	00	 32	 (1	1/4”)	 380	 (15”)	 3083	3274	00	 35	 (1	3/8”)	 380	 (15”)	 3083	3208	00
	 	 	 1	1/4”	 (32)	 18”	 (450)	 3083	4016	10	 1	3/8”	 (35)	 18”	 (450)	 3083	4001	10	 32	 (1	1/4”)	 450	 (18”)	 3083	3275	00	 35	 (1	3/8”)	 450	 (18”)	 3083	3209	00
	 	 	 1	1/4”	 (32)	 36”	 (915)	 3083	4016	30	 1	3/8”	 (35)	 24”	 (610)	 3083	4001	20	 32	 (1	1/4”)	 1000	 (39”)	 3083	3276	00	 35	 (1	3/8”)	 1000	 (39”)	 3083	3210	00
	 3.	 Cinzel	Largo	 3”	 (75)	 15”	 (380)	 3083	3289	00	 3”	 (75)	 15”	 (380)	 3083	3295	00	 75	 (3”)	 380	 (15”)	 3083	3277	00	 75	 (3”)	 380	 (15”)	 3083	3211	00
	 4.	 Cortador	de	asfalto	 5”	 (125)	 13”	 (330)	 3083	3290	00	 5”	 (125)	 13”	 (330)	 3083	3296	00	 115	 (4	1/2”)	 300	 (12”)	 3083	3278	00	 115	 (4	1/2”)	 300	 (12”)	 3083	3212	00
	 5.	 Pá	de	asfalto	estreita	 3”	 (75)	 15”	 (380)	 3083	3291	00	 3”	 (75)	 15”	 (380)	 3083	3297	00	 75	 (3”)	 380	 (15”)	 3083	3279	00	 75	 (3”)	 380	 (15”)	 3083	3213	00
	 6.	 Pá	de	asfalto	larga	 5”	 (125)	 15”	 (380)	 3083	3292	00	 5”	 (125)	 15”	 (380)	 3083	3298	00	 125	 (5”)	 380	 (15”)	 3083	3280	00	 125	 (5”)	 380	 (15”)	 3083	3214	00
	 7.	 Pá	de	terra	 5	1/2”	 (140)	 15”	 (380)	 3083	3293	00	 5	1/2”	 (140)	 15”	 (380)	 3083	3299	00	 140	 (5	1/2”)	 380	 (15”)	 3083	3281	00	 140	 (5	1/2”)	 380	 (15”)	 3083	3215	00
	 8.	 Cunha	 2”	 (50)	 16”	 (400)	 3083	3294	00	 2”	 (50)	 16”	 (400)	 3083	3300	00	 40	 (1	1/2”)	 400	 (16”)	 3083	3282	00	 40	 (1	1/2”)	 400	 (16”)	 3083	3216	00
	 9.	 Compactador	 -	 	 9”	 (230)	 3083	3269	00	 -	 	 9”	 (230)	 3083	3287	00	 -	 	 230	 (9”)	 3083	3283	01	 -	 	 235	(9	1/4”)	 3083	3218	01
	10.	 Haste	cônica	 7”	 (180)	 -	 	 3083	3301	00	 7”	 (180)	 -	 	 3083	3301	00	 180	 (7”)	 -	 	 3083	3301	00	 180	 (7”)	 -	 	 3083	3301	00
	11.	 Haste	quadrata	 6”	 (150)	 -	 	 3083	3302	00	 6”	 (150)	 -	 	 3083	3302	00	 150	 (6”)	 -	 	 3083	3302	00	 150	 (6”)	 -	 	 3083	3302	00
	 	 	 8”	 (200)	 -	 	 3083	3197	00	 8”	 (200)	 -	 	 3083	3197	00	 200	 (8”)	 -	 	 3083	3197	00	 200	 (8”)	 -	 	 3083	3197	00

Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou mau funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas não são abrangidos pela Garantia ou Fiabilidade do Produto.


