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PALETLİ MOBİL
AĞIR HİZMET ELEK
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Makine Ağırlığı: 18,000Kg (39,683lbs)

Terex Finlay 863 mobil paletli ağır hizmet eleği, kompakt 
ve agresif ve ileriye bakan bir elektir.
Bu esnek ve mobil tesis saha boşluğunun öncelikle 
önemli olduğu durumlarda agrega, kum ve çakıl, yüzey 
toprağı, inşaat-yıkım ve geri dönüşüm uygulamalarına 
uygundur.
Bu bağımsız tesis bir saatten kısa sürede hidrolik olarak 
katlanıp nakliyeye uygun hale gelir ve bu da bu makineyi 
sözleşmeli eleme işleri için en ideal seçim yapar.
Tesisin kapasitesi saatte 280 ton hızına kadar ulaşır 
ve paletli mobil kırıcıdan ya da bir  ekskavatörden 
beslenebilir.

Özellikler:

STANDART ÖZELLİKLER
Deutz TD2011 L04i - 2300 D/DAK’da 49,4kW (66,2hp) sunan 4 
silindirli dizel motor

Huni kapasitesi: Hidrolik katlanır uzatmalarla 5m³ (6,54yd³)

1000mm düz bant (39”) ve hidrolik dişli kutusu tahriği içeren bant 
besleyici

6mm Yüksek Çekme Gerilimli Çelik Plaka huni

Modüler konfigürasyon elek kutusu

Kafes değişimi için hidrolik kaldırma 500mm (20”)

14° ila 18° değişken açı ayarlı 2,7m x 1,2m (9’ x 4’) üst kat eleği ve 
2,7m x 1,2m (9’ x 4’) alt kat eleği

Hiçbir kat için kafes dahil değildir (ama tüm kafes takma parçaları 
standart olarak mevcuttur)

Şevron bantlı (3,5m boşaltma yüksekliği) 1000mm (39”) genişlikte 
O/S konveyör, 14° ila 24° hidrolik katlanma ve açı ayarı

Büyük boyut konveyöründe süpürgelik

Değişken hızlı orta sınıf malzeme konveyöründe 650mm (26”) 
genişlikte şevron bant. Boşaltma yüksekliği 3,67m

Değişken hızlı ve bant kazıyıcılı ince malzeme konveyöründe 650mm 
(26”) genişlikte düz bant. Boşaltma 3,85m

Scs kazıyıcılı 1000mm (39”) genişlikte ince malzeme aktarım/
toplama konveyörü

400mm genişlikte tamponlar - 2500mm zincir dişlisi merkezleri 
içeren ağır hizmet alt takım ünitesi

Paletler, 5m’lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol 
edilir

Makine direktifine uygun güvenlik korumaları

Düşük düzeyde gresleme

Acil Durum Durdurmaları (4 nr)

Maksimum Tesis Kapasitesi:

       Tph**            Stph**
          280                                                   309

Nakliye Boyutları

Çalışma Boyutları

**Malzeme için 1/6T/mm3 yığın yoğunluğuna sahip tüvenan kum/çakılı temel alınmıştır. Eleme kapasitesi kafes 
büyüklüğüne bağlıdır ve en uygun malzeme koşullarında kuru elemeyle ilgilidir.

u Üst kat: 2755mm x 1200mm (9’ x 4’)

u Alt kat: 2755mm x 1200mm (9’ x 4’)

u Elek açısı ayarı: 18° - 14°

u Toplam eleme açısı: 6.7m2 (72ft2)

u Kafesin değiştirilmesi için hidrolik kaldırma erişimi 500mm (20”)

Elek Kutusu

u Standart boşaltma yüksekliği: 3675mm (12’ 1”)

u Şevron bant: 650mm (26”) 3 kat

u Nakliye amacıyla katlanabilir

u Düşük düzeyde gresleme

Orta sınıf malzeme konveyörü
u Huni kapasitesi: 5m3 (6.54 yd3)

u Düz bant: 1000mm (40”) 4 kat

u Kırıcı perde besleyici (İsteğe bağlı)

u Yüksek çekme gerilimli çelik plaka huni

Huni / Besleyici

u Maksimum standart boşaltma yüksekliği: 3500mm (11’ 6”)

u Şevron bant:1000mm (40”) 3 kat

u Değişken açı ayarı: 15° - 24°

Büyük boyut konveyör

u Ağ ve flanş tasarımı

u İsteğe bağlı 300mm (12”) şasi yükseltici

Şasi

u Pabuç genişliği: 400mm (16”)

u Zincir dişlisi merkezleri: 2500mm (8’ 2”)

u Çift hızda paletle ilerleme

u Tırmanabilirlik: 30°

Paletu Standart boşaltma yüksekliği: 3850mm (12’ 8”)

u 650mm (26”) 3 kat

u Nakliye amacıyla katlanabilir

u Düşük düzeyde gresleme

İnce malzeme sınıfı konveyör

u Deutz TD 2011 hava soğutmalı dizel

u 49 kW (66hp), 2300d/dak

Güç ünitesi

Agresif elek kutusu bofot çubukları, elek arpları, örgülü kafes, 
zımba plakası ve kaskad parmaklarla birlikte kullanılabilir.

Elek kutusu açısı aşağıdaki aralıktaki açılara hidrolik olarak
ayarlanabilir: 14º ila 18º.

Verimli ve kolay ortam erişimi ve değiştirmesi için elek kutusu
boşaltma ucu hidrolik olarak 500mm kaldırılabilir.

Büyük boyut konveyör açısı hidrolik olarak 15º ila 24º olarak 
ayarlanabilir.
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www.terexfinlay.com

Yürürlüğe giriş: Ocak 2013. Ürün teknik özellikleri ve fiyatları, hiçbir bildirim ve yükümlülük zorunluluğu olmaksızın 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 ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti belli ürün için geçerli olan yazılı standart garantidir ve Terex GB Ltd. açık veya örtülü başka garanti 
sunmaz. Listelenen ürün ve servisler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation’ın ve/veya yan kuruluşlarının ticari marka, servis markası veya ticari adı olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, ABD 
ve diğer birçok ülkede Terex Corporation’ın tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 Terex GB Ltd.
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