
Processador
Logix (LXP®) CARACTERÍSTICAS

Trocas de garras em 15 minutos 
com o sistema de conexão do tipo 
acoplador, pino de travamento 
ativado hidraulicamente, garras que 
permanecem intactas e uma armação 
com cada jogo de garras – seguro, fácil 
e rápido
A válvula de regeneração proprietária 
melhora o tempo de ciclo em até 33% 
se comparada aos sistemas hidráulicos 
padrões
O sistema de pivôs patenteado provê 
uma curva de potência para combinar 
com a aplicação primária da garra. Cada 
grupo de pivôs da garra permanece 
intacto, possibilitando usar um design de 
conexão por pressão e resultando em 
um produto mais resistente e durável.
Design de pivôs resistentes com 
tampões encastrados provê resistência 
estrutural e durabilidade a longo prazo
Cilindros de montagem reversa 
protegem as bielas contra entulhos
Estrutura fechada acrescenta 
resistência e rigidez, protegendo os 
cilindros ao mesmo tempo

Garras de Corte:
A ponta perfurante aparafusável e 
patenteada é substituída em minutos, 
sem trituração ou solda
Exclusivo sistema de lâminas guia 
duplas acomoda a expansão do calor 
na ponta mantendo ao mesmo tempo 
tolerâncias mais estritas onde passam 
as lâminas de corte primárias (apenas 
nos modelos 300 - 800)
Lâminas guia de quatro posições e 
intercambiáveis, navalha e lâminas 
primárias provêem quatro extremidades 
de corte utilizáveis
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APLICAÇÕES
–    Demolição –    Demolição de Pontes
–    Aço Estrutural –    Vergalhões
–    Fio –    Alumínio
–    Cobre

Número do Modelo Peso* Abertura
da Garra

Profundidade
da Garra Alcance** Peso Mínimo da Escavadora

(kg) (mm) (mm) (mm) Montada em 
Guindaste (kg)

Montada em
Haste (t)

LXP 200 Garras de Corte 2.436 432 483
LXP 200 Garras de Trituração 2.563 965 711 2.438 9 20
LXP 200 Garras Pulverizadoras 2.572 737 610
LXP 300 Garras de Corte 3.447 559 610
LXP 300 Garras de Trituração 3.429 1.092 762 2.591 20 32
LXP 300 Garras Pulverizadoras 3.298 889 660
LXP 400 Garras de Corte 5.019 610 686
LXP 400 Garras de Trituração 5.055 1.194 851 2.896 27 45
LXP 400 Garras Pulverizadoras 5.105 965 762
LXP 500 Garras de Corte 5.854 686 711
LXP 500 Garras de Trituração 5.767 1.295 876 3.023 32 55
LXP 500 Garras Pulverizadoras 5.536 1.092 787
LXP 800 Garras de Corte 7.938 1.016 889
LXP 800 Garras de Trituração 7.983 1.803 1.270 3.556 41 61
LXP 800 Garras Pulverizadoras 8.038 1.549 991

*Peso inclui o suporte de montagem a ser instalado na escavadeira.
**A distância é medida a partir do pivô de montagem do acessório (guindaste ou haste) adiante.
As Processadors Logix 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.
Patentes: genesisattachments.com/patents



Genesis LXP 

LXP 3/10

Teeth extend to protect
parent steel from wear
and abrasion

Tooth profile maximizes crushing
force, pulverizing concrete from
rebar like no other processor

Bolt-on tooth bed features a fully
replaceable crushing surface which
eliminates the need for welding

Pulverizer Jaws

Shear Jaws

Phone: (715) 395-5252
Fax: (715) 395-5255

www.genesisattachments.com
E-mail: info@genesisattachments.com

1000 Genesis Drive,
Superior, Wisconsin 54880

Patented pivot geometry creates
peak power when jaws are fully
open where it’s most needed in
order to crush concrete

Extended wear
plates aid in
positioning
concrete for
processing

Patented bolt-on piercing
tip is replaced in minutes
without grinding or welding

Exclusive dual guide blade
system accommodates heat
expansion at the tip while
maintaining tighter tolerances
where the primary cutting
blades pass 

Four-way indexable guide
blades, razor blade and
primary blades provide
four useable cutting edges

Patented pivot geometry creates peak
power as jaws close where most piercing
and cutting takes place

Quick-change jaws with optimum power. Now that's Logical!

Jaw Stands:
680 - 780 lbs.
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Peso:
LXP 200 & 300: 308 kg
LXP 400 & 500: 354 kg
LXP 800: 500 kg
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Garras de Trituração
CARACTERÍSTICAS

O barramento de dentes 
aparafusáveis inclui uma superfície 
de trituração totalmente substituível, 
eliminando a necessidade de solda 
(apenas nos modelos 200 - 500)
Dentes aparafusáveis reduzem 
a manutenção e o período de 
indisponibilidade (apenas no modelo 
800)
A geometria de pivôs patenteada cria 
picos de potência quando as garras 
estão totalmente abertas, onde ela 
é mais necessária para esmagar 
concreto
O perfil dos dentes maximiza a força 
de trituração, pulverizando o concreto 
de vergalhões como nenhum outro 
processador
Placas de desgaste estendidas 
ajudam a posicionar o concreto para 
processamento

Garras Pulverizadoras
CARACTERÍSTICAS

Os dentes são fáceis de trocar e 
protegem totalmente o material de 
base, eliminando a necessidade de 
reconstrução com superfície dura 
(apenas nos modelos 200 - 500)
Dentes e lâminas aparafusáveis 
reduzem a manutenção e o período 
de indisponibilidade (apenas no 
modelo 800)
As pontas de trituração concentram 
a força para prover uma maior 
capacidade de esmagamento através 
do concreto pesado
Lâminas intercambiáveis 
proporcionam duas extremidades de 
corte utilizáveis
A geometria de pivôs patenteada cria 
picos de potência quando a garra está 
totalmente aberta, onde ela é mais 
necessária para esmagar grandes 
blocos de concreto

Armações para Garras

1000 Genesis Drive, Superior, WI 54880
888-SHEAR-IT (743-2748) –     Tel: 715.395.5252 –     Fax: 715.395.5255
genesisattachments.com –     info@genesisattachments.com

200 - 500

200 - 500

APLICAÇÕES
•  Reciclagem de Concreto • Demolição
• Processamento C&D • Vergalhões
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APLICAÇÕES
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