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PALETLİ MOBİL AĞIR 
HİZMET ELEĞİ 

883+ ÜÇ ŞAFTLI

TM



14,95 m (49 ft 1 inç)

14,8 m (48 ft 8 inç)

12,6 m (41 ft 4 inç)

Makine Ağırlığı: * 34.000 kg (74.957 lb)
        * Standart Makine Konfigürasyonu 

Sektör lideri Terex Finlay 883+ artık taş ocağı, maden, kum, çakıl, 
inşaat ve yıkım molozu ve geri dönüşüm uygulamaları dahil, kuru 
ve yapışkan uygulamalarda çalışmak için ideal bir üç şaftlı elek 
kutusu ile birlikte kullanıma sunuluyor. 
Bu yeni modelin merkezinde, iki adet “gerçek” tam boy 4,8 x 1,53 
m (16 ft x 5 ft) elek platformuna sahip yeni üç şaftlı elek kutusu 
bulunuyor. 
Bu yeni elek kutusunun üç şaftlı tasarımı, sonuçta yüksek tonajlı 
kaliteli ürün sağlamak üzere elek platformlarında tıkanma ve 
körleşmeleri azaltırken, sert bir eleme hareketi oluşturmak için 
oval hareketli bir strok kullanıyor.
Model, ekipmanı harici güç kaynağından veya standart yerleşik 
motordan çalıştırma esnekliğine olanak tanıyan, yerleşik elektrikli 
motorlardan oluşan ikili güç teknolojisine sahip.

Üç şaftlı elek kutusunun yüksek G kuvveti ile açı ve strok ayarlama 
olanağı, kuru ve yapışkan uygulamalarda yüksek verimlilik için 
optimum çözümü sağlar.

Bofor çubukları, parmak elekler, örme kafes ve darbe plakaları 
gibi çeşitli elek konfigürasyonları, ince elemeden ağır tıraşlamaya 
kadar çok sayıda uygulamada kullanılabilir.

Tüm üst platform elek konfigürasyonları hem standart hem de üç 
şaftlı elek kutularıyla uyumludur. 

Alt platformun muz profili küçük malzemelerde maksimum eleme 
performansı sağlar.
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Nakliye Boyutları

Çalışma Boyutları

883+ ÜÇ ŞAFTLI

u

STANDART ÖZELLİKLER
MOTOR:
1800 dev/dak'da 97 kW (130 bg) güç üreten 4 silindirli Kademe 3 
Eşdeğeri Caterpillar C4.4 dizel motor

Aşama IIIA Sabit Hızlı: Caterpillar C4.4 98 kW (131 bg)

Kademe 4F/Aşama IV: Caterpillar C4.4 1800 dev/dak'da 93 kW (125 bg)

BESLEYİCİ:
Dayanıklı zincirli tahrikli Aşınmaya Dayanıklı plaka çelik tavalı kırıcı 
perdeli besleyici

Sabit Huni

Tava besleyicisini uzaktan başlatma/durdurma özelliği

ELEK KUTUSU:
Modüler konfigürasyonlu üç şaftlı elek kutusu. Sabit Çalışma Açısı: 10°

Kafes değişimi için hidrolik kaldırma (500 mm)

Üst ve alt platformlar 4,8 m x 1,53 m (16 ft x 5 ft)

Hiçbir platform için kafes dahil değildir (ancak tüm kafes montaj 
parçaları standarttır)

BÜYÜK BOY MALZEME KONVEYÖRÜ:
Bant Genişliği: 1,2 m (48 inç) şevron bant ve süpürgelik

ORTA BOY MALZEME KONVEYÖRÜ:
Bant Genişliği: 800 mm (32 inç) değişken hızlı ve darbeli makaralı 
şevron bant

İNCE MALZEME KONVEYÖRÜ:
Bant Genişliği: 900 mm (36 inç) değişken hızlı ve bant kazıyıcılı düz 
bant

Tüm konveyörlerde ayrı hidrolik tahrik

ELEKTRİK SİSTEMİ:
Acil Durdurmalar (4 adet)

5 m'lik bağlantı kablolu el kumandası ile palet kontrol operasyonu

3 yıllık veri aboneliği ile T-Link Telemetri Sistemi

883+

OPSİYON MEVCUTTUR

TRIPLE SHAFT

ORTA BOY MALZEME KONVEYÖRÜ
u  Bant Genişliği: 800 mm (32 inç)
u  Bant Özellikleri: şevron bant
u  Çalışma Açısı: 22° - 26° maks
u  Hız: Değişken hız, 127 m/dak (417 ft/dak) maks bant hızı
u  Standart Boşaltma Yüksekliği: 3,4 m (11 ft 2 inç) maks
u  Yığın Kapasitesi: 58 m3 (76 yd3) maks
u  Opsiyonel teleskopik kısım
u  Uzatılmış Boşaltma Yüksekliği: 4,1 m (13 ft 45 inç)
u  Yığın Kapasitesi: 102,5 m3 (135 yd3)

BÜYÜK BOY MALZEME KONVEYÖRÜ
u Bant Genişliği: 1,2 m (48 inç)
u Bant Özellikleri: 3 katlı bant, EP 400
u Çalışma Açısı: 18° - 24°, hidrolik ayarlı
u Hız: Değişken hız, 53 m/dak maks bant hızı
u Darbe Çubukları 2/3 Konveyör Uzunluğu (Tam Boy Opsiyonel)
u Tüm konveyör uzunluğu boyunca çelik süpürgelikli 
u Boşaltma Yüksekliği: 3,6 m (11 ft 10 inç)
u Yığın Kapasitesi: 70 m3 (91 yd3) maks

AKTARMA KONVEYÖRÜ
u  Bant Genişliği: 1,2 m (48 inç)
u  Bant Özellikleri: 3 katlı bant, EP 400
u  Bant Hızı: 77 m/dak (253 ft/dak)
u  Konveyörün tümünü kaplayan süpürgelik

İNCE MALZEME KONVEYÖRÜ
u  Bant Genişliği: 900 mm (36 inç)
u  Bant Özellikleri: düz bant
u  Çalışma Açısı: 24° - 28°
u  Baş tamburunda rosta kazıyıcı
u  Hız: Değişken hız, 127 m/dak (417 ft/dak) maks bant hızı
u  Standart Boşaltma Yüksekliği: 4 m (13 ft 1 inç) maks
u  Yığın Kapasitesi: 95 m3 (124 yd3) maks
u  Opsiyonel teleskopik kısım
u  Uzatılmış Boşaltma Yüksekliği: 4,8 m (15 ft 9 inç)
u  Yığın Kapasitesi: 165 m3 (216 yd3)

GÜÇ ÜNITESI
u Kademe 3 Eşdeğeri: Caterpillar C4.4
      Motor Gücü: 97 kW (130 bg)
      Motor Devri: 1800 dev/dak
u Aşama IIIA Sabit Hızlı: Caterpillar C4.4
      Motor Gücü: 98 kW (131 bg)
      Motor Devri: 1800 dev/dak
u Kademe 4F/Aşama IV: Caterpillar C4.4
      Motor Gücü: 93 kW (125 bg)
      Motor Devri: 1800 dev/dak

ALT TAKIM
u Pabuç Genişliği: 500 mm (19,7 inç)
u Zincir Dişlisi Merkezleri: 3,8 m (12 ft 6 inç)
u Hız: 0.6 - 1,4 km/sa
u Tırmanabilirlik: 28°
u Eğilme Açısı: 12° min
u Standart olarak çift hızlı palet

u    Huni Kapasitesi: 7 m³ (9,16 yd³) 
u    Besleme Yüksekliği: 3,69 m (12 ft 1 inç)
u    İçe Besleme Genişliği: 2,6 m (8 ft 7 inç)
u    Tahrik: Yüksek torklu şanzımanlı hidrolik değişken hızlı tahrik
u    Kırıcı Perdeli Besleyici Boyutları: 1 m genişlik x 3,81 m (40 inç x 12 ft 6 inç)
u    Hız: Değişken, 0-25 m/dak (83 ft/dak)
u    Geniş ağızlı, aşınmaya dirençli çelik tavalı kırıcı perdeli besleyici 
 

HUNI/BESLEYICI  
ELEK KUTUSU
u    Yüksek kapasiteli üç şaftlı elek
u    Üst Platform: 4,8 m X 1,53 m (16 ft X 5 ft)
u    Alt Platform: 4,8 m x 1,53 m (16 ft x 5 ft)
u    Gerdirmeli Üst Platform: Yan
u    Gerdirmeli Alt Platform: Uç
u    Tahrik: Ağır hizmet tipi yataklı hidrolik 
u    İskeleler: Eleğin her iki tarafında galvanizli erişim iskelesi
u    Elek Açısı: Sabit 10°
u    Elek Hızı: 875 dev/dak
u    Min/Maks Elek Stroku Aralığı: 14-18 mm (9/16 inç – 11/16 inç)
u    Standart Elek Stroku: 14 mm (9/16 inç)
u    Elek kutusu boşaltma ucu, kafes değişimini kolaylaştırmak
       için hidrolik olarak 500 mm yükselir
u    Toplam Eleme Alanı: 14,4 m2 (155 ft2)



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 
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