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1. Precaucions abans i durant l’assemblatge 
 

1.1. La superfície on s’assemblarà la màquina ha d’estar anivellada i ha de ser suficientment 

resistent per poder-la assemblar sense que es desestabilitzi. 

1.2. Les dimensions mínimes d’aquesta àrea per permetre el moviment i el muntatge han 

de ser de 5000x3000mm. 

1.3. L’alçada disponible per poder introduir el rotor ha de ser com a mínim de 5000mm. 

1.4. La major part de components de la màquina són pesats i han de ser elevats amb ajudes 

mecàniques com per exemple una grua. 

1.5. Es disposarà sempre d’un sistema d’elevació amb una capacitat mínima de 4000kg. 

1.6. Es seguiran els passos indicats per muntar els conjunts i subconjunts i es tindran en 

compte les consideracions marcades. 

1.7. Abans de començar amb qualsevol dels assemblatges, es prepararan de forma 

ordenada totes les peces indicades al principi de cada apartat. 

1.8. Els únics lubricants que s’han de trobar a la zona d’assemblatge són els necessaris per 

lubricar els cargols o juntes que s’estiguin assemblant.  

1.9. L’ompliment dels compartiments que precisin de lubricació es farà al final, un cop hagi 

finalitzat tot el procés. 

1.10. Els parells indicats per collar les unions cargolades són considerant l’aplicació 

d’una fina capa de lubricant. 

1.11. No intentar acoblar la màquina a un tractor fins que aquesta no estigui 

completament assemblada i s’hagin fet les revisions indicades al final d’aquest 

document. 
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2. Assemblatge de la màquina 

2.1. Assemblatge del grup de transmissió sobre el seu suport 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Suport transmissió 1 TP2500.003.005 

Grup S220100G111 1 - 

Albert part grup 2 TP2500.003.001 

Cargol M20x55 D933 4 - 

Volandera M20 D125 4 - 

Cargol M12x40 D913 4 - 

 

2.1.1. Col·locar el grup sobre el suport de la transmissió. 

 

2.1.2. Fixar-lo amb els cargols M20x55 amb volandera, collant-los en creu de forma 

esglaonada fins un parell de 290Nm. 

 

2.1.3. Inserir els acoblaments Albert sobre els eixos de sortida i fixar el seu desplaçament 

axial amb els cargols de retenció. 
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2.2. Assemblatge dels eixos de transmissió sobre el seu suport 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Albert part eix 2 TP2500.003.002 

Eix de transmissió 2 TP2500.003.003 

Suport eix de transmissió 2 TP2500.003.004 

Tapeta porta retenidor 2 TP2500.003.006 

Anell separador 2 TP2500.003.007 

Topall Albert 2 TP2500.003.008 

Rodament NU 216 2 - 

Rodament 6214 2 - 

Retenidor AS 80x140x15 2 - 

Retenidor AS 65x100x10 2 - 

Anell Seeger A80 2 - 

Anell Seeger J140 2 - 

Junta tòrica 120x2,5 2 - 

Xaveta 18x11x90 2 - 

Xaveta 20x12x80 2 - 

Femella KM 14 4 - 

Cargol M8x35 D912 16 - 

Cargol M12x35 D933 4 - 

Volandera M12 D127 4 - 

 

 

2.2.1. Inserir la pista interior del rodament NU216 sobre l’eix de transmissió amb l’ajuda 

d’una premsa. 
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2.2.2. Instal·lar l’anell de retenció Seeger A80 que evita el seu desplaçament axial i 

comprovar que queda completament dins la seva ranura. 

 

 

2.2.3. Inserir el rodament 6214 al costat contrari de l’eix amb cura de pressionar només 

la pista interior i fixar-lo amb la femella i contra-femella KM 14. El parell necessari 

és de 18Nm. 

 

 

2.2.4. Ficar la pista exterior del rodament NU216 dins el suport de l’eix i assegurar-se de 

que arriba a recolzar contra la paret interior. 
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2.2.5. Introduir l’eix prèviament assemblat pel costat on no hi ha rodament i pressionant 

només la pista exterior del rodament 6214. La pista interior del rodament NU216 

ha de lliscar per dins els rodets permetent la inserció sense dificultat. 

 

 

2.2.6. Inserir el retenidor AS 65X100X10 dins la tapeta porta retenidors amb la precaució 

de situar el llavi cap a l’interior. 

 

 

2.2.7. Col·locar la junta tòrica de 120X2,5 dins la reva ranura. 
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2.2.8. Mullar els llavis del retenidor i la junta tòrica amb oli de transmissió. Inserir la 

tapeta en el seu allotjament i collar-la amb 8 cargols M8x35 alternament fins 

arribar al parell de 15Nm.  

 

 

2.2.9. Ficar l’anell separador en el costat del rodament NU216. 

 

 

2.2.10. Mullar els llavis del retenidor AS 80X140X15 amb oli de transmissió i inserir-lo 

al costat de l’anell separador. Fixar el desplaçament axial del conjunt 

rodament/anell/retenidor amb l’anell Seeger J140.  

 

 



TRITURADORA DE PEDRES TP2500 

7 
Instruccions d’assemblatge 

2.2.11. Introduir les xavetes a ambdós costats de l’eix amb l’ajuda d’una maça de goma 

per evitar deformar-les. Una és de 18X11X90mm i l’altre de 20X12X80mm.  

 

 

2.2.12. Inserir l’acoblament al costat de la tapeta. Es pot aplicar força amb una premsa 

per inserir-lo sempre i quant es recolzi pel costat oposat de l’eix i mai el suport. 

 

 

2.2.13. Fixar l’acoblament amb l’ajuda del topall i de dos cargols M12x35 i dues 

volanderes Grower. Parell: 55Nm. 

 

NOTA: No col·locar els conjunts eix/suport sobre el suport principal de la transmissió 

fins que aquest no estigui situat sobre el bastidor, sinó la col·locació del conjunt no 

serà possible. 
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2.3. Assemblatge dels rodaments i el rotor 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Rotor 1 TP2500.002.001 

Allotjament rodament 2 TP2500.002.005.001 

Tapa porta retenidor 2 TP2500.002.005.002 

Tapa porta rodaments e. 1 TP2500.001.002 

Tapa porta rodaments d. 1 TP2500.001.003 

Rodament 22320E 2 - 

Femella KM20 2 - 

Volandera MB20 2 - 

Retenidor B2U 120x170x15 2 - 

Retenidor AS 90x120x12 2 - 

Junta tòrica 209x3 2 - 

Cargol M20x45 D933 12 - 

Cargol M8x35 D912 16 - 

Volandera M20 D125 12 - 

 

2.3.1. Mullar lleugerament amb oli de transmissió el retenidor B2U 120X170X15 i inserir-

lo dins el seu allotjament, tenint en compte que el llavi ha d’anar orientat cap a la 

part exterior per permetre a l’excés de greix sortir cap a fora. 

 

2.3.2. Inserir un rodament 22320E dins l’allotjament amb l’ajuda d’una premsa i 

pressionant només la pista exterior. 
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2.3.3. Col·locar la tapa porta rodaments sobre l’allotjament i cargolar-la amb l’ajuda dels 

8 cargols M20x45 amb volandera de forma alternada fins arribar al parell de 

290Nm. 

 

2.3.4. Inserir l’eix dins el conjunt format per rodament/allotjament/tapa porta 

rodaments pressionant només la pista interior. Anar amb cura de no fer malbé el 

retenidor. 

 

2.3.5. Fixar el rodament amb la femella KM20 i la volandera de retenció MB20. Parell 

necessari: 35Nm. 
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2.3.6. Inserir dins la tapa el retenidor AS 90X120X12 amb cura de no deformar-lo. 

 

 

2.3.7. Col·locar la junta tòrica de 209x3 en el seu allotjament i aplicar-li una lleugera capa 

d’oli. 

 

2.3.8. Ficar la tapa porta retenidor (que també evitarà el joc axial del rodament) i collar-

la amb 8 cargols M8x35 de forma alternada fins arribar al parell de 15Nm. 

 

 

NOTA: S’assemblarà el segon conjunt porta rodament seguint els passos de l’1 al 

3 i es guardarà per separat del conjunt del rotor. 
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2.4. Inserció del rotor dins  el bastidor 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Conjunts assemblats a l’apartat 2.3 

Peça Quantitat Plànol 

Cargol M16x35 D933 20 - 

Volandera M16 D125 20 - 

Racor EMC-N 14 08 4 - 

Tub metàl·lic D8x1,5 2 - 

Punt de greixatge M8 2 - 

 

2.4.1. Situar el bastidor de costat, de forma que faciliti la inserció del rotor per la part 

superior i deixi espai a la part inferior per poder introduir la tapa. 

 

 

NOTA: La massa del xassís és de 845kg. 

2.4.2. Elevar el rotor amb l’ajuda d’una armella M16 pel costat on es troben el conjunt 

porta rodaments i la tapa assemblats. 
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2.4.3. Inserir-lo tenint en compte que la tapa ha d’anar situada amb una orientació 

determinada. Collar-la amb el bastidor amb 10 cargols M16x35 amb volandera. 

Parell: 140Nm. 

 

 

 

2.4.4. Col·locar la tapa del costat contrari, fixar el rodament i ficar la tapa porta 

retenidors,  seguint els passos 4 a 8 de l’apartat 2.3 i collar-la amb el bastidor. 

 

 

 

2.4.5. Situar la màquina horitzontalment i elevada com a mínim 200mm del sòl i 

assegurada evitant que es pugui moure. 
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2.4.6. Instal·lar  el conjunt format pels racors hidràulics i tub metàl·lic entre el bastidor i 

el suport dels rodaments. 

 

 

 

2.4.7. Roscar el punt de greixatge a la part exterior. 
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2.5. Col·locació de la transmissió 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Conjunt assemblat a l’apartat 2.1 

Conjunts assemblats a l’apartat 2.2 

Peça Quantitat Plànol 

Cargol tensor 2 TP2500.003.009 

Femella M24 D934 2 - 

Volandera M24 D125 4 - 

Cargol M20x55 D933 10 - 

Femella M20 D985 10 - 

Cargol M16x45 D933 8 - 

Volandera M20 D125 20 - 

Volandera M16 D125 8 - 

Acoblament Albert 200/40 2 - 

Cargol M12x25 D912 32 - 

 

2.5.1. Situar el conjunt assemblat a l’apartat 2.1 sobre la part davantera del bastidor. 

 

 

2.5.2. Roscar els 8 cargols M20x55 amb volandera i femella que subjecten el conjunt per 

la part inferior, deixant-los lliures i permetent el lliscament del conjunt cap a les 

parts davantera i posterior de la màquina. 
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2.5.3. Situar els 2 cargols tensors tenint en compte la ubicació de la contra-femella.  

 

 

2.5.4. Situar els assemblatges dels eixos de transmissió tractats a l’apartat 2.2 i fixar-los 

amb el suport de la transmissió amb l’ajuda de 4 cargols M16x45 amb volandera. 

Parell: 140Nm. 

 

 

2.5.5. Situar els cargols de la part superior deixant-los suficientment lliures perquè 

encara permetin el desplaçament de la transmissió. 

 

2.5.6. Instal·lar l’acoblament que uneix el grup de transmissió amb l’eix. 
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2.6. Instal·lació dels martells 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Martell 32 TP2500.002.003 

Tapeta 8 TP2500.002.004 

Eix porta-martells 4 TP2500.002.002 

Tapa registre  2 TP2500.001.006 

Cargol M12x25 D933 20 - 

Volandera M12 D127 16 - 

Volandera M12 D125 4 - 

 

2.6.1. Girar el rotor manualment fins que coincideixi un dels forats del rotor amb el 

registre de canvi de martells. 

 

 

2.6.2. Introduir l’eix porta martells i a mesura que aquest va avançant col·locar cada 

martell al seu lloc. 
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2.6.3. Quan ja s’hagin col·locat tots els martells d’una filera, cargolar les tapetes laterals 

que fixen el desplaçament axial de l’eix porta martells amb 2 cargols M12x35 i 

volandera Grower. Parell: 55Nm. 

 

 

 

2.6.4. Girar el rotor 180º i seguir el mateix procediment per col·locar la filera de martells. 

 

2.6.5. Seguint els mateixos passos s’han de situar tots els martells. 

 

2.6.6. Finalment es collaran les tapes de registre laterals amb 2 cargols M12x35 i 

volandera. Parell: 55Nm. 
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2.7. Transmissió per corretges 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Politja 400mm 2 - 

Politja 335mm 2 - 

Casquet cònic 3535 4 - 

Xaveta 25x14x90 2 - 

Corretja SPC 2800 8 - 

 

2.7.1. Assegurar-se de que el grup de transmissió es troba el mes enrere possible, de 

forma que quan es col·loquin les corretges sobre les politges quedin destensades. 

 

 

2.7.2. Inserir les xavetes 25x14x90mm a ambdós costats del rotor amb l’ajuda d’una 

maça de goma i evitant la seva deformació. 
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2.7.3. Col·locar el conjunt format per la politja de 335mm i el casquet cònic sobre l’eix 

del rotor, deixant una distància entre la tapa porta rodaments i la cara exterior de 

la politja de 398 +/- 0,5mm. 

 

2.7.4. Collar els tres cargols que uneixen el conjunt fins arribar al parell de 115Nm. 

2.7.5. Repetir el mateix procediment amb la politja de 400mm de diàmetre i el seu 

casquet cònic, situant-los sobre l’eix de transmissió. En aquest cas, s’ha de mesurar 

la distància entre la paret interior i l’exterior de la politja. Aquesta ha de ser de 210 

+/- 0,5mm. 

 

 

2.7.6. Seguir els mateixos passos per col·locar les politges a l’altre costat de la màquina. 

 

2.7.7. Situar les 8 corretges sobre les politges, 4 a cada costat de la màquina. 
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2.7.8. Tensar les corretges utilitzant els dos cargols tensors. Tensar de mica en mica i de 

forma alternada ambdós costats. La tensió final aconseguida ha de ser la mateixa 

a cada joc de corretges. 

 

 

2.7.9. Quan s’arribi a la tensió indicada, collar els 8 cargols que subjecten el conjunt de 

transmissió per la part inferior. Parell: 290Nm. 

 

 

2.7.10. Finalment, collar el cargol superior que es troba a cada costat de la transmissió. 

Parell: 290Nm. 
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2.8. Assemblatge dels elements del bastidor 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Placa de desgast 4 TP2500.001.004 

Reixat posterior 1 TP2500.001.005 

Cargol M12x35 D933 24 - 

Volandera M12 D125 24 - 

Cargol M24x70 D931 6 - 

Volandera M24 D125 12 - 

Femella M24 D934 6 - 

 

2.8.1. Situar les plaques de desgast a la part posterior i collar-les amb els 6 cargols 

M12x35 destinats a la fixació de cada una per la part superior. Parell: 55Nm. 

 

 

2.8.2. Situar el reixat posterior i collar-lo amb 3 cargols M24x70 amb femella i dues 

volanderes a cada costat. Parell: 470Nm. 

 

 

NOTA: El pes del reixat és de 190kg. 
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2.9. Col·locació de les proteccions 

2.9.1. Tapa posterior pivotant i protecció davantera 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Tapa posterior pivotant 1 TP2500.004.002 

Protecció davantera 1 TP2500.004.001 

Passador tapa posterior 1 TP2500.004.005 

Passador 10x60 D94 2 - 

Cargol M10x20 D933 8 - 

Volandera M10 D125 8 - 

 

2.9.1.1. Col·locar la tapa posterior pivotant fent que els forats per on es subjecta 

quedin concèntrics amb els del bastidor. 

 

 

2.9.1.2. Ficar l’eix que permet el pivot d’aquesta tapa. 
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2.9.1.3. Fixar-lo axialment a ambdós costats amb un passador 10x60 DIN 94. 

 

 

2.9.1.4. Situar la protecció davantera i collar-la amb 8 cargols M10x20 amb 

volandera. Parell: 34Nm. 
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2.9.2. Tapes superiors 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Tapa superior central 1 TP2500.004.004.001 

Tapa superior dreta 1 TP2500.004.004.002 

Tapa superior esquerra  1 TP2500.004.004.003 

Comporta de revisió 2 TP2500.004.004.005 

Tancament KIPP K5001 2 - 

Frontissa KIPP K1182 4 - 

Cargol M6x16 D912 24 - 

Cargol M4x16 D912 6 - 

Volandera M6 D9021 24 - 

Volandera M4 D9021 6 - 

Cargol M10x20 D933 34 - 

Volandera M10 D9021 34 - 

 

2.9.2.1. Col·locar la tapa superior central sobre el bastidor i fixar-la amb els 4 

cargols M10x20 amb volandera. Parell: 30Nm. 

 

2.9.2.2. Col·locar una tapa superior lateral amb la comporta i el tancament ja 

fixat sobre ella i cargolar-la amb el bastidor i la tapa superior central. 
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2.9.2.3. Fer el mateix amb la tapa superior lateral restant. 

 

2.9.3. Tapes protectores de les corretges 
 

Peces que intervenen en l’assemblatge 

Peça Quantitat Plànol 

Protecció corretges 2 TP2500.004.003 

Cargol M10x20 D933 14 - 

Volandera M10 D9021 14 - 

 

NOTA: Primer s’ha d’assegurar que la transmissió per corretja ja es troba correctament 

ajustada. 

2.9.3.1. Situar la tapa sobre la màquina. 

 

 

2.9.3.2. Collar-la amb tots els cargols sense que aquests arribin a pressionar la 

tapa i que permetin el seu moviment. 

 

2.9.3.3. Finalitzar arribant al parell de 30Nm començant des del centre cap als 

cantons per evitar que quedi mal assentada. 
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3. Operacions finals i comprovacions 
 

3.1. S’ompliran d’oli el grup de transmissió i els dos compartiments dels rodaments dels 

eixos de transmissió.  

3.2. S’ompliran els tubs i allotjaments dels rodaments de greix introduint-lo pel punt de 

greixatge i fent que el conducte quedi sense aire. 

3.3. Es comprovarà que la tapa posterior pot pivotar sobre el seu eix de forma lliure i 

sense quedar enclavada en cap de les posicions. 

4. Proves de funcionament 
 

4.1. Les proves de funcionament es faran amb un tractor amb la potència i capacitats 

indicades en el manual d’instruccions i manteniment. 

4.2. S’acoblarà la màquina al tractor seguint les indicacions del mateix manual. 

4.3. Amb la màquina lleugerament elevada i el motor a un règim aproximat de 1200 r/min 

s’engegarà la presa de força del tractor. 

4.4. S’anirà augmentant el règim fins arribar al nominal i garantint que la presa de força 

gira a 1000 r/min. En aquest moment es comprovarà: 

• Que la màquina no vibra excessivament degut a desequilibris del rotor. 

• Que cap dels rodaments o elements de la transmissió provoquen sorolls. 

4.5. S’aturarà la presa de força i s’esperarà a que el rotor deixi de girar. Aquest pot seguir 

girant uns segons degut a la seva gran inèrcia. 

PROVA DE CAMP: 

4.6. Amb el tractor situat en línia amb el carril que es vol triturar i la trituradora 

lleugerament elevada s’engegarà la presa de força amb el motor a 1200r/min. 

4.7. S’augmentarà el règim fins al valor nominal aconseguint les 1000r/min a la presa. 

4.8. S’anirà baixant l’elevador lentament fins que la màquina entri en contacte amb el sòl. 

4.9. S’avançarà lentament amb el tractor, a una velocitat aproximada de 500m/h, 

arrossegant la màquina i la mateixa començarà a triturar el material expulsant-lo cap 

a la part posterior. En aquest moment i sense deixar d’avançar es comprovarà: 

• Que les corretges no provoquen sorolls degut al seu lliscament. 

• Que quan es carrega de pedres la trituradora, el règim del tractor no disminueix 

més de 100r/min. 

NOTA: Aquesta prova durarà un mínim de 30 minuts. 

4.10. Després de la prova, s’aturarà la màquina i es deixarà recolzada a terra, de forma 

que no pugui moure’s provocant una situació perillosa. 

4.11. S’aturarà el tractor i per les comportes de revisió es comprovarà que: 

• No existeixen fuites d’oli pels retenidors del grup de transmissió ni dels eixos. 

• Que la temperatura de tots els elements és moderada i que no existeix cap punt 

concret on aquesta sigui molt més elevada. 

SI EN CAP DELS PUNTS ES TROBEN DEFICIÈNCIES, EL RESULTAT DE LA PROVA SERÀ 

SATISFACTORI. SI ALGUN PUNT TÉ RESULTATS DEFICIENTS, ELS ERRORS D’ASSEMBLATGE 

S’HAURAN DE CORREGIR. 
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