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R

MSW

C+D / C+I

İnsinerasyon cürufu

Parçalayıcı hafif parçası

Parçalayıcı ağır
parçası

Metal geri dönüşümü

Güç ünitesi

883+ SPALECK

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

YENİ Terex Finlay 883+ Spaleck, mobil eleme ve
ayırma teknolojisinde son noktadır.

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

Eleğin merkezinde 2 katlı, Flip-Flow-Eleği Elastica

Huni / Besleyici

Orta Sınıf Konveyör

u Huni kapasitesi: 7m³ (9,16yd³)

u Standart boşaltma yüksekliği: 3,19m (10’ 6”)

u

Çelik tava kırıcı perdesi besleyicisi: 1000mm (40”)

Elek kutusu

u

Hidrolik değişken hızlı

u

Üst kat: 4,8m x 1,5m (16’ x 5’)

u FBesleme yüksekliği: 3,6m (11’ 10”)

u

Alt kat: 4,8m x 1,5m (16’ x 5’)

u İçe besleme genişliği: 3,6m (8’ 7”)

u

3B zımba plakası üst kat

u

Flip - Flow teknolojisi alt kat

u

Elek kutuları hidrolik olarak

içeren Alman tasarımı ve yapısı yüksek performanslı

u Şevron bant: 800mm (32”)
u İsteğe bağlı boşaltma yüksekliği: 3,9m (12’ 10”)
u Değişken hız

3D KOMBI FLIP-FLOW ELEK

u İsteğe bağlı teleskopik kısım
u Uzatılmış Boşaltma Yüksekliği: 4,4m (14’ 5”) maks
u Yığın kapasitesi: 126m3 (165yd3) maks

13° - 19° arası açıya ayarlanabilir

geri dönüşüm atığı eleği vardır.
Benzersiz kademeli üst kat tasarımıyla birlikte
alt katta son flip-flow teknolojisi, 883+ Spaleck’i
kendine has bir sınıfa yerleştirir.
İşleme

yetenekleriyle

uygulama

esnekliği

İnce malzeme konveyörü

bu

u

Standart boşaltma yüksekliği: 3,63m (11’ 11”)

makineyi insinerasyon cürufu, parçalayıcı hafif

u

Düz bant: 800mm (32”)

ve ağır parçaları, hurda metal, elektronik hurda,

u

Genişletilmiş boşaltma yüksekliği: 4,35m (14’ 3”)

u

Değişken hız

u

biyo-kütle, yüzey toprağı vs. gibi geri dönüşüm

Baş tamburunda rosta kazıyıcı

u

İsteğe bağlı teleskopik kısım

malzemelerinin işlenmesi ve ayrılması için biricik

u

Uzatılmış Boşaltma Yüksekliği: 5,1m (16’ 9”) maks

Büyük boyut konveyörü

u

Yığın kapasitesi: 197m3 (258yd3) maks

u

Standart boşaltma yüksekliği: 3,6m (11’ 10”)

u

Şevron bant: 1,2m (48”)

u

Ayarlanabilir çalışma açısı: 18° - 24°

u

Değişken hız

u

Yığın kapasitesi: 70m3 (91yd3) maks

C&D, C&I, dökme atık, kompost, plastik parçalar,

hepsi bir arada mobil çözüm yapmıştır.

u Flip-Flow

Elek Özellikleri:

STANDART ÖZELLIKLER

u

Denenmiş ve test edilmiş 3B ve Flip Flow teknolojisi
sayesinde üst ve alt katlarda neredeyse engelsiz eleme.

u

3B eleme segmentleri, orta sınıf malzemenin içinden hiçbir
uzun parça geçirmeden doğru eleme sağlar.

u

Sıra 3 / Aşama 3A - 2200 D/DAK’ta 83kW (111,3hp) sunan
Caterpillar C4.4 ATAAC - 4 silindirli dizel motor
Sıra 4i / Aşama 3B - Caterpillar C4.4 - 2200 D/DAK’ta 82kW (110hp)
sunan Caterpillar C4.4 - 4 silindirli dizel motor

u

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

Vidasız montajlı elek paspasları olan Flip-Flow elek
gereksiz temizliklerden kurtarır ve bakım sürelerini kısaltır.

Alt takım
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°

u

3D Zımba Plakası Üst Katı

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

MSW

Nakliye Boyutları

Huni kapasitesi: 7m³ (9,16yd³)
Izgara ünitesi yok

14,7m (48’ 3”)

3m (9’ 10”)

u

Mobil tesisin merkezinde 3B-Kombi-Flip-Flow-Elek
vardır. Bu kombine model, ürünün en uygun şekilde
gevşetilmesini ve üst kat üzerinde ters çevrilmesini
sağlar.

u

Flip-Flow elek katıyla büyük tanecikli malzeme bile
bir elek makinesinde elenebilir.

u

Bir kaskad oluşturmak üzere Flip Flow elek katının
üzerinde konumlandırılan 3B elek segmentleri
içeren elek katı, Flip Flow elek paspasları üzerindeki
baskıyı korur ve azaltır. Bunların kullanım ömrü artar
ve en uygun eleme sonuçları elde edilir.

3,4m (11‘ 2”)

Standart olarak elek ortamı takılı
Kafes değişimi için hidrolik kaldırma (500mm)
4800mm x 1500mm (16’ x 5’) 3D zımba plakası üst katı
4.800mm x 1500mm (16’ x 5’) Flip - Flow teknolojisi alt katı
Eleğin etrafında tutacaklı, tekmelikli ve erişim merdivenli galvanize

C+D / C+I

iskele
Elek kutusu çıkarma oluğu (1)

Maksimum açık eleme alanına sahip 3B elek
segmentleri modüler yapı sayesinde hızlı ve basit
şekilde değiştirilebilir.

u

Flip Flow eleğin paspasları vidalar olmadan sabitlenir
ve zorluklara neden olabilecek kenarları yoktur. Bu
durum, elek paspaslarının hızlıca değiştirilebileceği
ve elek paspasları üzerinde en uygun bir ürün akışı
olduğu anlamına gelir.

14,9m (48’ 3”)

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
Tava besleyicisini uzaktan başlatma/durdurma

İnsinerasyon
cürufu

15,95m (52’ 5”)

Büyük boyut konveyöründe süpürgelik
4,4m (14’ 5”)

400mm genişlikte tamponlar - 3280mm zincir dişlisi merkezleri
içeren ağır hizmet alt takım üniteleri
Paletler, 5m’lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol
edilir
Düşük düzeyde gresleme
Acil Durum Durdurmaları (4 nr)

R

u

Çalışma Boyutları

İkiz tahrikli ve şevron bantlı (3,6m boşaltma yüksekliği) )1200mm
(48”) genişlikte O/S konveyör

u

Parçalanmış Ahşabın İşlenmesi

Makine Ağırlığı: 32.000Kg (70.547lbs)*
*Tahmini Standart Makine Yapılandırması

Paspaslar Alt Kat

Parçalayıcı hafif
parçası

Parçalayıcı ağır
parçası

Metal geri
dönüşümü

