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PROVEDENÍ

ZPRACOVÁVÁ:

železobeton beton cihelné sutě přírodní kamenivo do
250 (300) MPa

Max. vstupní kus max.500mm

Výstupní frakce 0 - 50mm,0 -110mm(dlenastavení štěrbinydrtiče)

Výkon 30-70 t/h

Násypka 3m³

Hmotnost 16 t

Dálkové
ovládání

Dálkový
přenos dat

Napájení
ze sítě

Váha

Osvětlení Pás
předtřídění

Předtřídění

Ekologický
provoz

Diesel
elektrický

Skrápění Stříška pro
obsluhu

Čelisťový
drtič

Magnetický
separátor

Hydraulické
stavění

AUTO

Automatické
podávání



Boční pás přetřídění
✓možná montáž na obě strany stroje
✓ jednoduchá obsluha
✓ v transportní poloze neomezuje přístup k drtiči

Drtič
✓ nízké provozní náklady
✓ vysoká provozní spolehlivost
✓ automatické hlídaní zaplnění drtiče
✓ automatické dávkování materiálu do
drtiče

✓ vysoký výkon a robustní konstrukce
✓ integrovaný pohon
✓ snadná výměna náhradních dílů
✓možnost hydraulického stavění
stěrbiny

✓ u hydraulické verze automatická
ochrana drtiče při pádu nedrtitelného
předmětu

✓ aktivní ohybač železa pro bezpečné a
efektivní drcení železobetonu

Magnetický separátor
✓ separace magnetických kusů v materiálu
✓ jednoduché výškové stavění separátoru

Provoz
✓ efektivní a snadné drcení železobetonu
✓ jednoduchá a rychlé uvedení jednotky do provozu z
transportní polohy

✓ skrápěním materiálu tlakovou vodou omezující
prašnost

Diesel-generátorové soustrojí
✓ nízká spotřeba paliva
✓možnost externího napájení
z rozvodné sítě

✓ dvojité zatěsnění rozvaděče
✓ snadná údržba

Násypka a podavač
✓ dlouhá a nízká sypná hrana
násypky

✓ podavač s plynulou regulací
podávání

✓ vyměnitelné pancíře na podavači i
na násypce

Obsluha
✓ poloautomatické ovládámí
✓ snadný a bezpečný přístup ke všem
obslužným a servisním bodům

✓ volitelně střecha chránící obsluhu před
povětrnostními vlivy

Údržba a servis
✓ kompaktnost
✓ snadný přístup
✓ jednoduchost


