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PALETLI MOBİLAĞIR 
HİZMET ELEĞI 



12,6m (41’ 4”)

Makine Ağırlığı: 31.000kg (68.343 lbs)*
        *Standart Makine konfigürasyon 

“Yüksek performanslı YENİ Terex Finlay 883+, 
birincil bir kırıcıdan sonra çalışmak ya da en önde 
paletli mobil eleme makinesi olarak kendi başına 
çalışmak üzere tasarlanmıştır.. “
Kullanıldığı uygulamalar arasında taş ocağı işleri, 
madencilik, inşaat ve yıkım molozları, yüzey toprağı, 
geri dönüşüm, kum, çakıl, kömür ve agregalar 
sayılabilir. 
Bu tesis saatte 500 ton hıza kadar çalışma 
kapasitesine sahiptir ve paletli mobil kırıcı, kürek ya 
da ekskavatör ile beslenebilir.

Muz şekilli profil ve artırılmış yeni alt kat alanı ince malzemelerin 
elenmesini maksimize eder. 

4,8m x 1,5m (16’ x 5’) üst kat eleği ve 4,8m x 1,5m (16’ x 5’) alt kat 
eleği içeren modüler konfigürasyon elek kutusu.

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

Elek kutusu açısı 13° ila 19° aralığındaki değerlere hidrolik olarak 
ayarlanabilir. 

Ortam malzemesi için verimli ve kolay şekilde erişim ve değişim 
amacıyla elek kutusu boşaltma ucu hidrolik olarak 500mm 
kaldırılabilir. 
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Nakliye Boyutları

Çalışma Boyutları

883+

u

Güç ünitesi
u Sıra 3 / Aşama IIIA: Caterpillar C4.4 ATAAC 
      Motor Gücü: 111,3hp (83kW)
      Motor Devri:  2200 dev/dak

u Sıra 4i / Aşama IIIB: Caterpillar C4.4 ATAAC 
      Motor Gücü: 110hp (82kW)
      Motor Devri:  2200 dev/dak

u    Huni Kapasitesi: 7m³  (9,16yd³) 
u    Besleme yüksekliği: 3,6m (11’ 10”)
u    İçe besleme genişliği: 3,6m (8’ 7”)
u    Tahrik: Yüksek torklu dişli kutusu aracılığıyla hidrolik değişken hızlı tahrik
u    Kırıcı perde besleyici boyutları: 1m genişlik x 3,81m (40” x 12’ 6”)
u    Hız: değişken, 0-25 m/dak (83ft/dak) 
u    Geniş ağızlı, aşınmaya dirençli çelik tava kırıcı perde besleyicisi 

Huni  / Besleyici Elek kutusu
u    Üst kat: 4,8m x 1,5m (16’ x 5’)
u    Alt kat: 4,8m x 1,5m (16’ x 5’)
u    Gerdirmeli üst kat: yan
u    Gerdirmeli alt kat: uç
u    Tahrik: ağır hizmet tipi yataklı hidrolik (130mm)
u    İskeleler: Eleğin her iki tarafında galvanizli erişim iskelesi
u    Elek Açısı: 13° - 19°, hidrolik ayarlı
u    Elek Devri: 1000 rpm
u    Elek stroku Min/Maks aralığı: 8-10mm (0,3” - 0,4”)
u    Elek stroku standardı: 8mm (0,4”)
u    Örme kafesin değişimini kolaylaştırmak için elek kutusu 
       boşaltma ucu hidrolik olarak 500mm kalkar
u    Toplam eleme alanı: 14,4m2 (155ft2)

Orta Sınıf Konveyör
u  Bant Genişliği: 800mm (32”)
u  Bant özellikleri: Chevron bant
u  Çalışma Açısı: 22° - 26°
u  Hız: değişken hızlı 120 m/dak (394 ft/dak) 
     maks bant besleme
u  Standart Boşaltma Yüksekliği: 3,4m (11’ 2”) maks
u  Yığın kapasitesi: 58m3 (76yd3) maks
u  İsteğe bağlı teleskopik kısım
u  Genişletilmiş boşaltma yüksekliği: 4,4m (14’ 5”) maks
u  Yığın kapasitesi: 126m3  (165yd3) maks

Büyük boyut konveyörü
u Bant genişliği: 1,2m (48”)
u Bant özellikleri: 3 katlı bant, EP 400
u Çalışma Açısı: 18° - 24°, hidrolik ayarlı
u Hız: Değişken hızlı, 50 m/dak maks. bant hızı
u Darb çubukları 2/3 Konveyör Uzunluğu
u Tüm taşıyıcı uzunluğu boyunca çelik süpürgelikli
u Boşaltma Yüksekliği: 3,6m (11’ 10”)
u Yığın kapasitesi: 70m3 (91yd3) maks

Aktarma konveyörü
u  Bant Genişliği: 1,2m (48”)
u  Bant özellikleri: 3 katlı bant, EP 400
u  Bant Devri:  83m/dak (272 ft/dak)
u  Konveyörün tümünü kaplayan süpürgelik

u Pabuç Genişliği: 400mm (16”)
u Zincir Dişlisi Merkezleri: 3,28m (10’ 9”)
u Hız: 0,8km/s
u Tırmanabilirlik: 24,8°
u Eğilme Açısı: min. 12°

Alt takım

İnce malzeme konveyörü
u  Bant Genişliği: 800mm (32”)
u  Bant özellikleri: düz bant
u  Çalışma Açısı: 24° - 28°
u  Baş tamburunda rosta kazıyıcı
u  Hız: değişken hızlı 120 m/dak (394 ft/dak) maks bant besleme
u  Standart Boşaltma Yüksekliği: 4m (13’ 1”) maks
u  Yığın kapasitesi: 95m3 (124yd3) maks
u  İsteğe bağlı teleskopik kısım
u  Uzatılmış Boşaltma Yüksekliği: 5,1m (16’ 9”) maks
u  Yığın kapasitesi: 197m3 (258yd3) maks
 

STANDART ÖZELLİKLER
Sıra 3 / Aşama IIIA: 2200 DEV/DAK’ta 111,3hp (83kW) güç sunan 
Caterpillar C4.4 ATAAC - 4 silindirli dizel motor

Sıra 4i / Aşama IIIB - Caterpillar C4.4 - 2200 DEV/DAK’ta 110hp 
(82kW) güç sunan Caterpillar C4.4 - 4 silindirli dizel motor

Ağır hizmet zincirli tahrik içeren Aşınmaya Dayanıklı plaka çelik 
tava kırıcı perde besleyicisi

Huni kapasitesi: 7m³  (9,16yd³)

Izgara ünitesi yok

Tava besleyicisini uzaktan başlatma/durdurma

Modüler konfigürasyon elek kutusu

Kafes değişimi için hidrolik kaldırma (500mm)

Üst ve alt katlar 4,8m x 1,5m (16’ x 5’)

Eleğin çevresinde tutacak, tekmelik ve erişim merdivenleri içeren 
galvanize iskele

Elek kutusu çıkarma oluğu (1)

İkiz tahrikli ve şevron bantlı (3,6m boşaltma yüksekliği) 1,2m (48”) 
genişlikte O/S konveyör

Büyük boyut konveyöründe süpürgelik

Değişken hızlı ve motosiklet silindiri içeren orta sınıf malzeme 
konveyöründe 800mm (32”) genişlikte şevron bant

Değişken hızlı ve bant kazıyıcılı ince malzeme konveyöründe 
800mm (32”) genişlikte düz bant

Aktarma ve ince malzeme konveyörü için ayrı hidrolik tahrik

400mm genişlikte tamponlar - 3,28m 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)
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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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