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PALETLI MOBİL AĞIR 
HİZMET ELEĞI 



Makine Ağırlığı: 48.000kg (106.000 lbs)*            
*Standart Makine konfigürasyonu 

R

STANDART ÖZELLIKLER
Huni / Besleyici
Huni Kapasitesi:  10m³ (13.08 yd³)

Kırıcı Perde besleyici boyutları: 1,1m x Uzunluk 5,18m (43” x 16’ 
12”)

Hız: değişken, en fazla 24 mpm

Elek kutusu
Üst Kat: 6,1m x 1,83m (20’ x 6’)

Alt kat: 5,5m x 1,83m (18’ x 6’)

Elek Açısı: 14° - 18°

Elek strok standardı: 8mm

Üst kat ve alt kat boşaltma oluklarında aşınmaya dirençli 
kaplamalar

Örme kafesin değişimini kolaylaştırmak için elek kutusu boşaltma 
ucu hidrolik olarak 600mm kalkar

Büyük Boyut Konveyör
Bant genişliği: 1,6m (63”)

Boşaltma Yüksekliği: 4,55m (14’ 11”)

Yığın kapasitesi:  140,1m³ (183,2 yd3) @ 40°

Orta Boyut Konveyörü
Bant genişliği: 900mm (36”) 

Standart Boşaltma Yüksekliği: 4,35 (14’ 03”)

Yığın Kapasitesi: 122m³ (159,6yd3) @ 40°

İnce Malzeme Konveyörü
Bant genişliği: 900mm (36”) 

Standart Boşaltma Yüksekliği: 4500mm (14’ 09)

Yığın Kapasitesi: 136m³ (178 yd3) @ 40°

Aktarma Konveyörü
Bant genişliği: 1,4m (55”)

Bant speki: Düz

Depo Kapasiteleri
Hidrolik Depo: 790 L (209 US Gal)

Yakıt Deposu: 597 L (158 US Gal)

Güç ünitesi
Sıra 3 / Aşama 3A:  Caterpillar C6.6  Motor Gücü: 202hp (151kW)
Motor Devri:  2200 D/DAK

Sıra 4i / Aşama 3B Caterpillar C4.4 Motor Gücü: 173hp (129kW)

Motor Devri:  2200 D/DAK

Terex® Finlay 893, oldukça çok yönlü ve agresif bir makine olup 
büyük ölçekli ocak işleri, madencilik, inşaat ve yıkım molozları, yüzey 
toprağı, geri dönüşüm, kum, çakıl, kömür, maden filizi ve agrega 
uygulamaları için tasarlanıp üretilmiştir. 
Bu tesis saatte 800 ton hıza kadar çalışma kapasitesine sahiptir ve 
paletli mobil kırıcı, kürek ya da ekskavatör ile beslenebilir.
Uygulamaya bağlı olarak, agresif elek kutusunun çalışma açısı 
hidrolik olarak 14 – 18° arasına ayarlanabilir. 
Makinenin temel bir özelliği de huninin/besleyicinin çalışma açısının 
değiştirilebilmesidir.  Çalışma konumu alçaltılabilir ve böylece mobil 
bir kırıcı ile daha kolay çalışabilir.. 
Doğrudan bir ekskavatör ya da kürekten çalışma modunda daha az 
besleyici açısı sağlamak amacıyla huni/besleyici çalışma konumu 
yükseltilebilir. Elek kutusu üst katına Örgü Kafes, Zımba Plakası, 
bofor çubukları ve Kafes Dişler gibi çeşitli eleme ortamı takılabilir. 
Alt kata örgü kafes, zımba plakası ve kaskad parmaklar takılabilir.
Bu bağımsız tesis 30 dakikadan kısa sürede hidrolik olarak katlanıp 
nakliyeye uygun hale gelir ve bu da bu makineyi, yüksek verimliliğe 
sahip ve güvenilir eleğin çok önemli olduğu sözleşmeli eleme işleri 
için en ideal seçim yapar. 
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Nakliye Boyutları
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Alt takım
u Genişlik:  500mm (20”)

u Zincir dişlisi merkezleri: 3,8m (12’ 6”)

u Tırmanabilirlik: 28,9°

Güç ünitesi
u Sıra 3 / Aşama 3A:  Caterpillar C6.6  

       Motor Gücü: 202hp (151kW)

       Motor Devri:  2200 D/DAK

u Sıra 4i / Aşama 3B Caterpillar C4.4 

       Motor Gücü: 173hp (129kW)

       Motor Devri:  2200 D/DAK

İnce malzeme konveyörü
u Bant genişliği: 900mm (36”) 

u Bant speki: düz

u Çalışma Açısı: 25° 

u Standart Boşaltma Yüksekliği: 4500mm (14’ 09”)

u Yığın kapasitesi: 136m³ (178 yd3) @ 40°

u    Huni Kapasitesi: 10m³ (13,08 yd³)

u    Besleme yüksekliği: 3,22m – 4,134m

u    İçe besleme genişliği: 1,698m – 2,475m

u    Tahrik: Yüksek tork dişli kutusu ve ağır hizmet zincirli tahrik 
       aracılığıyla hidrolik değişken hızlı tahrik

u    Kırıcı perde besleyici boyutları: 1,1m x Uzunluk 5,18m 
       (43” x 16’ 12”)

u    Hız: değişken, en fazla 24 mpm

Huni  / Besleyici Elek kutusu
u     Üst kat: 6,1m x 1,83m (20’ x 6’)

u     Üst kat ortamı: 40mm – 200mm

u     Alt kat: 5,5m x 1,83m (18’ x 6’)

u     Alt kat ortamı: 100mm maks

u     Elek Açısı: 14° - 18°

u     Elek stroku Min/Maks aralığı: 8mm-10mm

u     Elek stroku standardı: 8mm

u      Üst kat ve alt kat boşaltma oluklarında aşınmaya dirençli kaplamalar

u     Örme kafesin değişimini kolaylaştırmak için elek kutusu boşaltma ucu hidrolik olarak 600mm kalkar

u     Ortam seçenekleri:  Örgü Kafes, Zımba Plakası, Kafes Dişler, Bofor çubukları, Kaskad Parmaklar 

Büyük boyut konveyörü
u Bant genişliği: 1,6m (63”)

u Bant speki: Şevron

u Çalışma Açısı: Hidrolik kaldırma/indirme değişken çalışma açısı - 14° ila 24°

u Hidrolik katlanır baş bölümü

u Boşaltma Yüksekliği: 4,55m (14’ 11”)

u Yığın kapasitesi:  140,1m³ (183,2 yd3) @ 40°
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Orta boyut konveyörü
u Bant genişliği: 900mm (36”) 

u Bant speki: Şevron

u Çalışma Açısı: 25° 

u Standart Boşaltma Yüksekliği: 4,35 (14’ 03”)

u Yığın kapasitesi: 122m³ (159,6yd3) @ 40°

Aktarma Konveyörü
u Bant genişliği: 1,4m (55”)

u Bant speki: Düz

Çok yönlü agresif elek kutusu bir çok uygulamaya uyacak şekilde 
kolaylıkla  uyarlanabilir. 

6,1m x 1,8m (20’ x 6’) üst kat ve 5,5m x 1,8m (18’ x 6’) alt kat eleğine sahip 
modüler konfigürasyon elek kutusu.

Elek kutusu açısı,  14 – 18° arasında bir açıya hidrolik olarak ayarlanabilir.

Elek kutusu boşaltma ucu, verimli ve kolay malzeme erişimi ve değişimi  
için hidrolik olarak 600mm’ye (24”) kaldırılabilir.

Tüm yığınlama konveyörlerinin hidrolik açısı, maksimum boşaltma ve 
yığınlama yüksekliği için hidrolik uzatılabilir baş kısımları aracılığıyla 
ayarlanabilir.

Kırıcı perde besleyici açısının ayarlanabilir, alt konumu kırıcı beslemesine 
imkan tanırken, yüksek konum, ekskavatörden/yükleyiciden doğrudan 
besleme modunda çalıştırıldığında daha düşük eğim açısı sağlar.
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Ocak 2014. Ürünlerin teknik detaylarını haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bu dökümandaki fotoğraf ve çizimler temsili amaçlıdır.Operatör manueline uygun olarak makinanın doğru 
şekilde kullanımı esas alınmıştır.Operatör kullanımına uygun olmayan kullanımlar hasara ve zarara yol açabilir.Makinalara uygulanan garanti şartları belirli makinaya göre yazılmış standart garanti 
sözleşmesinde yer alır.Listelenen ürünler ve hizmetlerin sahip hakkı Terex Şirketi ve/veya ABD ve diğer ülkelerdeki ortaklıklarına ait olabilir.Tüm hakları saklıdır.Terex® , Terex Şirketi’nin bir 
markasıdır. Telif Hakkı 2014 Terex GB Ltd. 


