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684  (3-KAT)
Terex Finlay 684, operatörlerin kısa sürede kurup 
sökebileceği kompakt ve kolay taşınabilir bir makinedir. 
Elek özellikleri arasında verimli eleme ve yüksek kapasite 
sunmak için 235ft2’lik büyük bir eleme alanında üç adet 
büyük 4,3m x 1,7m (14’ x 5’ 7”) eğimli elek sayılabilir. 
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. 

Tam iskele erişimli üç katlı 4,3m x 1,7m (14’ x 5’ 7”) 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.

4,3m x 1,7m (14’ x 5’ 7”) ölçüsünde üç katın maksimum kullanımı, küçük agrega 
boyutlarında bile çok üstün verimlilikte eleme kapasitesi sunar. 

Hızlı kama gerdirme, uygun erişim delikleri ve alt katta hidrolik gerdirmeyi bir 
araya getirerek kafes kurulumu sağlar ve parça değiştirme süreleri mutlak 
minimumda tutulur. 
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Nakliye Boyutları

Çalışma Boyutları

TMMakine Ağırlığı:  33.500kg (73.800lbs)

**Uzatılmış konveyör yüksekliği

Yan Konveyör
u Tahrik: 400 cc yüksek torklu motor aracılığıyla 
       değişken hızlı hidrolik tahrik
u Bant Genişliği: 650mm (26”)
u Bant özellikleri: Chevron 3 katlı+1,5 , EP315
u Çalışma Açısı: 24°
u Hız: Değişken hız, 0 – 121 m/dk. (dakikada 0-397’)
u Hidrolik Katlanma
u Boşaltma Yüksekliği: 4,76m (15’ 7”)

u Yığın kapasitesi: 147m³ (192yd³)

Büyük boyut artı konveyörü
u Drive: Hydraulic variable speed drive via high 
       torque 500cc motor
u Belt width: 500mm (20”)
u Belf spec: Chevron, 3 ply, EP315
u Working Angle: 20⁰ - 23⁰ 
u Speed: variable speed, 120 mpm (400’ per min)
u Discharge Height: variable 4.47m (max)
u Operating angle variable between 40⁰ and 60⁰ 
u Stockpile capacity: 123³m (162³yd)

Alt takım
u Pabuç Genişliği: 400mm (16”)
u Zincir Dişlisi Merkezleri: 3,28m (10’ 9”)
u Hız: 0,8 km/s
u Tırmanabilirlik: 25,5°
u Eğilme Açısı: 8°

Güç ünitesi
u Sıra 3 / Aşama IIIA: Caterpillar 4.4
      Motor Gücü: 77kW (102hp)
      Motor Devri: 1800 devir/dk
u Aşama IIIA Sabit Hız: Caterpillar 4.4
      Motor Gücü: 98,1 kW (131 hp)
      Motor Devri: 1800 devir/dk
u Sıra 4F / Aşama IV: Caterpillar 4.4
      Motor Gücü: 82kW (110hp) 
      Motor Devri: 1800 dev/dak

Huni / Besleyici
u Huni kapasitesi: 8m³ (10.5yd³)
u Besleme yüksekliği: 3,51m (11’ 6”)
u İçe besleme genişliği: 4,77m (15’ 8”) 
       (ızgara kanadı plakaları)
u Izgara açıklığı: 100mm ( 4”)
u Tahrik: Yüksek torklu redüktör aracılığıyla 
      değişken hızlı hidrolik tahrik
u Bant besleyici bant genişliği: 1,05m (42”)
u Bant özellikleri: Düz, 3 katlı bant, EP500
u Hız: değişken, 0 - 16 m/dk. (dakikada 0- 53’)
u Geniş ağız açıklığı

Ana konveyör
u Tahrik: Yüksek torklu 630cc motor aracılığıyla hidrolik hızlı tahrik
u Bant genişliği: 1m (40”)
u Bant özellikleri: Düz, 3 katlı bant, EP400
u Bant hızı: dakikada 100 m (dakikada 330’)
u Tüm konveyör boyunca çelik süpürgelik
u 2nr Geri kaymayı önleme plakaları
u Hidrolik Kaydırma ayarı

ELEK KUTUSU:
u Her iki kat: 4,3m x 1,7m (14’ x 5’ 7”)
u Kama tarafı gerdirmeli üst kat kafesi
u Hidrolik uç gerdirmeli alt kat kafesi
u Tahrik: Hidrolik ağır hizmet tipi 2 yataklı
u Elek Açısı: 18° - 37°, hidrolik ayar
u Elek Hızı: 1040 dev/dk.
u Standart elek stroku: 6mm (1/4”)
u Aşınmaya dirençli malzeme darbe plakası
u Yayıcı plaka
u Eleğin her iki yanında ve üst ucunda galvanize erişim iskelesi
u Toplam eleme alanı: 21.9m² (235ft²)

İnce malzeme konveyörü
u Tahrik: Yüksek torklu 630cc motor aracılığıyla
       hidrolik hızlı tahrik
u Bant Genişliği: 1,2m (48”)
u Bant özellikleri: Düz, 3 katlı, EP400
u Çalışma Açısı: Değişken 25° (Maks.)
u Baş tamburunda rosta kazıyıcı
u Hız: 120 m/dk. (dakikada 400’)
u Standart Boşaltma Yüksekliği: 4,15m (13’ 7”)
u Yığın kapasitesi: 99m³ (130yd³) 

STANDART ÖZELLİKLER
MOTOR:
Sıra 3 / Aşama 3A 1800 devir/dk hızda 77 kW (102 hp) güç sunan 4 
silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Aşama IIIA - 1800 devir/dk hızda 98,1 kW (131 Hp) güç sunan 4 
silindirli CAT 4.4 sabit hızlı dizel motor – Yalnızca Avrupa

Sıra 4F / Aşama IV - 1800 devir/dk hızda 82kW (110hp) güç sunan 
4 silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

BESLEYİCİ:
Huni Kapasitesi: 4,25m (14ft) 

Bant genişliği: 1,05m (42’’) değişken hızlı bant besleyici

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

ELEK KUTUSU:
4,3m x 1,7m (14’ x 5’ 7”) 3 katın tümünde

Hiçbir kat için kafes ya da hız arpları dahil değildir (ama tüm kafes 

takma parçaları standart olarak mevcuttur)

ANA KONVEYÖR:
Bant Genişliği: 1000 mm (40”) süpürgelik ile

Geri kaymayı önleme plakaları (2nr)

YAN KONVEYÖRLER:
Bant Genişliği: Her iki yan konveyörde 650 mm (26”) genişlikte 
Chevron

BÜYÜK BOYUT ARTI KONVEYÖR:
Bant Genişliği: 500 mm (20”) Chevron bant

AKTARMA KONVEYÖRÜ:
Bant Genişliği: 500 mm (20”) düz bant

İNCE MALZEME KONVEYÖRÜ:
Bant Genişliği: 1,2m (48”) düz bant

ELEKTRİK SİSTEMİ:
Acil durum durdurmaları

Taşınabilir set aracılığıyla paletlerin kontrol edilmesi

3 yıllık veri abonelikli T-Link Telemetri Sistemi (sadece CAT 97 kW 
Motor ile)



DAHA FAZLA BILGI IÇIN ILETIŞIME GEÇIN:

E. finlay.tlink@terex.com

www.terexfinlay.com

Mart 2017’den itibaren geçerlidir. Ürün özellikleri ve fiyatlar bildirimde bulunulmaksızın ve herhangi bir yükümlülük oluşturmaksızın değiştirilebilir. Bu belgedeki fotoğraflar ve/
veya çizimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Bu iş makinesinin doğru kullanımıyla ilgili talimatlar için ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun. İş makinesini kullanırken ilgili Kullanım 
Kılavuzunun gözetilmemesi veya sorumsuzca davranılması ağır yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti, belli ürün için geçerli olan yazılı 
standart garantidir ve Terex USA LTD. açık veya örtülü başka garanti sunmaz. Listelenen ürün ve hizmetler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation’ın ve/veya yan kuruluşlarının 
ticari markaları, servis markaları veya ticari adları olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, Terex Corporation’ın ABD ve diğer birçok ülkede tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 
Terex USA Ltd.
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