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6 SERİSİ MOBİL 
EĞİMLİ ELEKLER  



Çalışma Boyutları

Çift güçlü Terex Finlay 694+ eğimli elek, bir elektrik 
bağlantısı veya dizel/hidrolik konfigürasyonla tesise güç 
verme esnekliği sunar. 
Tesis, üç adet tam boyutlu 20’ x 5’ (6,1m x 1,525m) elek 
sunan üç katlı bir elek konfigürasyonu içerir. 
Yenilikçi ve hidrolik olarak katlanır (büyük boyut artı) bir 
konveyör, kırıcı veya işlemi tamamlanan malzemenin 
yeniden devridaimi için 18 derece ile 30 derece 
arasında değişken eğim ve dönen boşaltma içeren basit 
ayarlamalara imkan sağlar.

Özellikler:

TM

Tesisin elektrik tahrikli güç sistemi önemli maliyet avantajları ve 
verimlilikler sunar.

Tozlu uygulamalarda ve yüksek rakımlı ortamlarda üstün performans.

Tam iskele erişimli, üç katlı 6,1m x 1,525m (20’ x 5’) elek kutusu 
sınıfının en büyük ve ayrıca en geniş erişimli üyesidir.

Maximum utilisation of three 6.1m x 1.525m (20’ x 5’) decks provide 
ultra-efficient screening capacities even at small aggregate sizes.

Elek kutusu açısı 18° ila 30° aralığındaki açılara hidrolik olarak 
ayarlanabilir.
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19,6m (64’ 4”)

* Devrilir ızgaralı
Makine Ağırlığı: * 40.000kg  (88,184lbs)
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Nakliye Boyutları

STANDART ÖZELLİKLER
Sıra 3 / Aşama IIIA 2200 dev/dak’da 130hp (97kW) güç sunan 
Caterpillar C4.4 ATAAC - 4 silindirli dizel motor
Sıra 4i / Aşama IIIB - Caterpillar C4.4 - 2200 dev/dak’da 131hp 
(98kW) güç sunan Caterpillar C4.4 - 4 silindirli dizel motor

1,2m (48’’) genişlikte değişken hızda bant besleyici

Huni kapasitesi: 8,0 m³ (10,5yd³) - 4,25m (14’) genişlik. 10mm 
değiştirilebilir çelik iç kaplamalarla beraber

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

6,1m x 1,52m (20’ x 5’) üst, orta ve alt kat elek kutusu

Hidrolik germe (alt kat elek kafesi)

Hızlı kama germesi - üst kat ve orta kat

Eleğin her iki yanında ve üst kısmın etrafında galvanize erişim 
iskeleleri

Ana konveyörde 1,2m (48”) genişlikte bant ve 1,2m (48”) genişlikte 
ince malzeme bandı

Ana konveyör
u Bant genişliği: 1,2m (48”)
u Tüm taşıyıcı uzunluğu boyunca çelik süpürgelikli 

u Bant genişliği: 800mm (32”)
u Boşaltma Yüksekliği: 4,71m (15’ 5”)
u Yığın kapasitesi: 193m³ (252yd³)

Büyük Boy / Orta sınıf malzeme 
konveyörleriHuni  / Besleyici

u Huni kapasitesi: 8m³ (10,5yd³) 
u Bant besleyici bant genişliği: 1,2m (48”)
u Geniş ağız açıklığı

Büyük Boyut Artı Konveyör
u Bant genişliği: 500mm (20”)
u Boşaltma Yüksekliği: Değişken 4,8m (Maks.)
u Yığın kapasitesi: 164.5m³ (215.2yd³) @40º

Güç ünitesi
u Sıra 3 / Aşama IIIA: Caterpillar (C4.4)
      Motor Gücü: 130hp (97kW)
      Motor Devri:  2200 rpm

u Sıra 4i / Aşama IIIB: Caterpillar (C4.4)
      Motor Gücü:  131hp (98kW)
      Motor Devri: 2200 rpm

u Pabuç Genişliği: 500mm (20”)
u Zincir Dişlisi Merkezleri: 4,2m (13’ 9”)

Alt takım

u  Tüm katlar: 6,1m x 1,53m (20’ x 5’)
u  Kama tarafı gerdirmeli Üst ve Orta Kat kafesi
u  Hidrolik uç gerdirmeli Alt kat kafesi
u  Toplam eleme alanı: 27,8m² (300ft²)

Elek kutusu

İnce malzeme konveyörü
u Bant genişliği: 1,2m (48”)
u Standart Boşaltma Yüksekliği: 5,2m (17’ 1”)
u Yığın kapasitesi:   260m³ (340yd³)

694+

Elektrik Özellikleri
u 2 x 37 kW Motorlar (Hidrolik Pompayı Tahrik Eder)

Aşırı büyük boyut artı ürün konveyöründe 500mm (20”) genişlikte 
şevron bant

Nakliye konveyöründe 500mm (20”) genişlikte düz bant

Büyük boyut eksi ve orta sınıf malzeme yan konveyörlerde 800mm 
(32”) genişlikte şevron bant

Ana konveyörde süpürgelik 

500mm geniş paletlere sahip ağır hizmet alt takım ünitesi

Paletler, ağır hizmet kare bağlayıcı içeren 5m’lik bağlantı ucu olan 
taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilebilir

Makine Direktifine uygun güvenlik korumaları

Düşük seviyeli merkezi gresleme ve acil durdurmalar (4)

2 x 37 kW Motorlar: Hidrolik Pompayı Tahrik Eder
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Effective June 2014. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. 
Refer to the appropriate Operator’s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to otherwise 
act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB 
Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and 
other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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