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Terex Finlay 674, operatörlerin kısa 
sürede kurup sökebileceği kompakt 
ve kolay taşınabilir bir makinedir. 
Elek kutusunda üç kat 170 ft2’lik geniş bir eleme 
alanı sunar ve küçük parçalarda bile verimli 
şekilde eleme olanağı ve yüksek kapasite sağlar. 
Elek; kafesin değiştirilmesi için gereken süreyi 
kısaltan hızlı kamalı gerdirme, erişim delikleri 
ve alt kat hidrolik gerdirme sistemi sunar. 
Dört boşaltma konveyörünün hepsi de nakliye 
amacıyla ayarlanabilir ve hidrolik olarak katlanabilir. 
Dördüncü ‘büyük boyut artı’ ürün konveyöründe 
devridaim ve yığınlamak için malzemenin 
doğru boşaltılması amacıyla değişken 
devrilme ve yan dönme özellikleri mevcuttur.

Kullanım ve bakım kolaylığı için tamamen çevreleyen 
galvanizli iskele erişimi ile üç katlı elek.

Dördüncü (büyük boyut artı) konveyör, malzemelerin 
kırıcılara devridaim için ya da yığınlama amacıyla doğru şekilde 
boşaltılması amacıyla değişken devrilme ve yan döndürme imkanı 
sunar.

Üç katın maksimum düzeyde kullanılması küçük agrega boyutlarında 
bile çok üstün verimlilikte eleme kapasitesi sunar.

Yenilenen huni ve bant besleyici sayesinde ana konveyöre daha 
yüksek düzeyde malzeme akışı.

Elek kutusu açısı hidrolik olarak 18° - 37° arasındaki değerlere 
ayarlanabilir

u

u

Makine Ağırlığı: 28.500 kg (62.832 lb)

Özellikler:

TM

STANDART ÖZELLİKLER
Sıra 3 / Aşama 3A 2200 D/DAK'ta 83 kW (111,3 hp) güç sunan 4 
silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Sıra 4F / Aşama IV - 2200 D/DAK'ta 82 kW (110 Hp) güç sunan 4 
silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Sıra 3 / Aşama 3A - 1800 D/DAK'ta 98,1 kW (131 Hp) güç sunan 
4 silindirli CAT 4.4 sabit hızlı dizel motor – Yalnızca Avrupa

4,25 m (14 ft) genişlikte huni - 8,0 m³ (10,5 yarda küp) kapasite

1050 mm (42") genişlikte değişken hızda bant besleyici

Uzaktan kumandalı hidrolik devrilebilir çıkartma ızgarası ve 4,25 
m x 100 mm (14'-0 x 4”) aralıklı tırnak çubukları

3,66 m x 1,52 m (12’ x 5’) üst ve orta kat eleği ve 3,00 m x 1,52 m 
(10’ x 5’) alt kat eleği

Hiçbir kat için kafes ya da hız arpları dahil değildir (ama tüm 
kafes takma parçaları standart olarak mevcuttur)

Hızlı kama germesi - üst ve orta kat

Hidrolik germe (alt kat elek kafesi)

Eleğin her iki yanında ve üst kısmın etrafında galvanizli sabit 
erişim iskeleleri

Üst kat elek kutusu çıkartma oluğu ve aşınmaya dayanıklı, düşük 
sürtünmeli gömlekler.

1000 mm (39") genişlikte ana bant

Ana konveyörde süpürgelik

Geri kaymayı önleme plakaları (2nr)

Her iki yan konveyörde 650 mm (26”) genişlikte Chevron bant

büyük boyut artı Konveyör

Büyük boyut artı ürün konveyöründe 500 mm (20”) genişlikte 
Chevron bant

İnce malzeme konveyöründe 1200 mm (48”) genişlikte düz bant

400 mm geniş paletlere sahip ağır işlere yönelik alt takım ünitesi

Paletler, ağır işlere yönelik kare bağlayıcı içeren 5 m'lik bağlantı 
ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilebilir

Düşük seviyeli merkezi gresleme ve acil durdurmalar (6)

Büyük Boyut Artı Konveyörler
u Bant genişliği: 500 mm (19,7”)
u Bant özellikleri: Chevron, EP 315, 3 katlı
u Çalışma Açısı: 20-23°
u Boşaltma Yüksekliği: 4071 - 4476 mm (13’ 4” - 14’ 8”)
u Çalışma açısı 40º ila 60º arasında değişir
u Yığınlama kapasitesi: 88,4 - 114,4 m^3 (3121 - 4039 Fit küp.)

Ana Konveyör
u Bant genişliği: 1000 mm
u Bant özellikleri: Düz, 3 katlı bant, EP400
u Çalışma Açısı: 21-28°
u Bant Hızı: 100 m/dak (328’ / dak.)
u Tüm konveyör boyunca çelik süpürgelik 

u Üst ve orta kat gerdirme: yan gerdirme 
u Alt katın ucu gerdirilmiş
u Tahrik: hidrolik, ağır işlere yönelik yataklarla
u Elek Açısı: 18° - 37°, hidrolik ayar
u Elek Hızı: 1120 dev/dak
u Elek strokMin/Maks aralığı: 6,5 -9,6 mm
u Standart elek stroku: 6,5 mm (1/4”)
u Toplam elekleme alanı: 15.7 m^2 (170 sq. ft)

Elek kutusu

İnce malzeme konveyörü
u Tahrik: Yüksek torkl630cc motor aracılığıyla hidrolik 
       değişken hızlı tahrik
u Bant genişliği: 1,2 m (48”)
u Bant özellikleri: Düz, 3 katlı, EP315
u Çalışma Açısı: Değişken 33° (Maks.)
u Baş tamburunda rosta kazıyıcı
u Hız: değişken hız, 120 m/dak (400’ / dak)
u Standart Boşaltma Yüksekliği: 4,36 m (14’ 4”)
u Yığınlama kapasitesi: 106,3 m³ (139 yd³) @ 25°

u Bant genişliği: 650 mm
u Bant özellikleri: Chevron 3 katlı EP315
u Çalışma Açısı: 24°
u Hız: Değişken hız, 0-121 m/dak (0-397’ / dak)
u Boşaltma Yüksekliği: 4755 mm (15’ 7”)
u Yığınlama kapasitesi: 147 m3 (5190 Ft3.)

Yan Konveyör

Güç ünitesi
u Sıra 3 / Aşama 3A:  CAT (4.4 ATAAC) 
       Motor Gücü: 83 kW (111 hp)
       Motor Devri:  2200 dev/dak        
u Sıra 4F / Aşama IV: CAT (4.4 ATAAC)
       Motor Gücü: 82 kW (110 hp)
       Motor Devri: 2200 dev/dak 
u Sıra 3 / Aşama 3A: CAT (sabit hız)
       Motor Gücü: 98,1 kW (131 hp)
       Motor Devri: 1800 dev/dak

Huni / Besleyici
u Huni Kapasitesi: 8,0 m3 (10,46 yd3  282,5 Ft3)
u Besleme yüksekliği: 3,52 m (11’ 4”) (ızgara ile)
u Tahrik: Yüksek torkldişli kutusaracılığıyla hidrolik değişken hızlı tahrik
u Bant besleyici bant genişliği: 1050 mm (3’ 5”)
u Bant Özellikleri: Düz EP 630, 4 katlı, 6 + 2 mm kapak.
u Hız: değişken, 0-16 m/dak (0- 53’ / dak)
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Nakliye Boyutları

Çalışma Boyutları
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www.terexfinlay.com
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