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PROVEDENÍ

ZPRACOVÁVÁ:

železobeton beton cihelné sutě živičné kry přírodní kamenivo
do 250 MPa

Max. vstupní kus 800mm,kamenivo400mm

Výstupní frakce 0-32mm,0-80mm(dlenastavení drtiče)

Výkon 80-200 t/h

Násypka 6m³

Třídič T1200x30001 - 2sítný

Hmotnost 39 t (44-45 t) dle specifikace
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Podvěšený třídič
✓ kontejnerové provedení
✓možnost provozu 1-sítného i 2-sítného

třídiče dle použitého kontejneru
✓ snadná montáž - demontáž - přeprava
✓ snadný přístup na sítové plochy

Násypka a podavač
✓ dlouhá a nízká sypná hrana

násypky
✓ podavač s plynulou regulací

podávání
✓ hrubotřídič s vlastním buzením s

dvoustupňovým odhliněním
✓ podavač + hrubotřídič pro lepší

plnění drtiče a vysoký výkonBoční pás přetřídění
✓možná montáž na obě strany stroje
✓ jednoduchá obsluha
✓ v transportní poloze neomezuje

přístup k drtiči

Nastavení drtiče
✓ snadné nastavení odrazových desek

pro optimální drcení
✓ sklápění obou konců první odrazové

desky
✓možné omezení vstupu nadrozměrný

kusů materiálu do drtiče nastavením
klapky

✓ bezpečné odstranění závalu vstupu do
drtiče pomocí hydraulické klapky a
horní odrazové desky

✓ keramické odrazové elementy
✓ snadné nastavení odrazových desek

bez použití nářadí

Posuvný aktivní výpad drtiče
✓ posuvný podavač
✓ snadný přístup pod drtič pro údržbu

a servis
✓ ochrana pásového dopravníku
✓ nízké opotřebení
✓ snadná výměna pancéřů
✓ nízké náklady na servis

Diesel-generátorové soustrojí
✓ nízká spotřeba paliva
✓možnost externího napájení

z rozvodné sítě
✓ dvojité zatěsnění rozvaděče
✓ snadná údržba

Obsluha
✓ poloautomatické ovládámí
✓ snadný a bezpečný přístup ke všem

obslužným a servisním bodům
✓ volitelně střecha chránící obsluhu před

povětrnostními vlivy
✓ citlivé proporcionální ovládání

pásového podvozku
✓ dvourychlostní podvozek

Údržba a servis
✓ kompaktnost
✓ snadný přístup
✓ jednoduchost


