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STANDART ÖZELLİKLER
Motor:
Sıra 2 / Aşama II Muadili: Scania DC9 350hp (257kW)

Sıra 4F / Aşama IV: Scania DC9 350hp (257kW)

Koni:
Terex 1000 Koni haznesi, 1.000mm (40”) baş çapı

Uzun atımlı egzantrik, orta kaba içbükey konkav (maks. besleme 

boyutu 160mm)

Elektrikli koni tahriki

Huni / Besleyici:
Huni kapasitesi: 5m³ (6,5yd³)  

Kayış genişliği: 1,05m (42”)  

Metal dedektörü

Metal kirletici arıtma sistemi

Aşınmaya dayanıklı gömlek levhaları

Elektrik Özellikleri
Ana Konveyör: 2 x 5,5 kW Motor

Yağlama Yağı Isıtıcıları:  2 x 1,5 kW

Hidrolik Pompa: 55 kW 

(Paletle İlerleme, Ön Elek, Baypas Konveyörü, Besleme Bandı, 

Katlanır)

Kırıcı Motoru - 185 kW, Soft Starter ile başlatılır

Ana Konveyör:
Bant genişliği: 900mm (36”)  

Baş tamburunda yüksek spekli kazıyıcı

Kırıcı boşaltma noktasında aşınmaya dayanıklı gömlekler

Toz Örtüleri  
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Koni haznesi
u Terex 1000mm (40”) koni haznesi
u Doğrudan elektrik tahrikli

Ana konveyör
u Kayış: 900mm (36”)  
u    Boşaltma Yüksekliği: 3,3m (10’ 10”)
u    Standart yığın kapasitesi:  53,5m3 (70yds3) 40°

Huni  / Besleyici
u   Huni kapasitesi: 5m³ (6,5yd³)
u   Yardımcı kırıcı beslemesi için düşmeli arka kapak
u   Besleme konveyöründeki darbe yükünü azaltmak için 
      çarpışma çubuğu

Alt takım
u  Pabuç Genişliği: 500 mm (20”)
u  Zincir Dişlisi Merkezleri: 3,80 m (12’ 6”)

Metal boşaltma kanalı

Ön elek sistemi (isteğe bağlı)
u Üst kat: 1,83m x 1,22m (6’ x 4’)
u Koni haznesine girmeden önce olabildiğince fazla miktarda
      ince malzeme giderilerek ön eleme modülü koni aracılığıyla
      üretimi maksimize eder. Bu aynı zamanda koni 
      haznesindeki aşınmayı da azaltır Metal Dedektörü

Makine Ağırlığı: 
İsteğe bağlı seçenekler olmadan 41.850Kg (82.263lbs)
İsteğe bağlı ön elekle 44.500Kg (98.106lbs)
İsteğe bağlı ön elek yan konveyörüyle 45.800Kg (100.972lbs)

Güç paketi
u   Sıra 2 / Aşama II Muadili:  

      Scania DC9 350hp (257kW)

u   Sıra 4F / Aşama IV: 

      Scania DC9 350hp (257kW)

Çift güçlü Terex Finlay C-1540 konik kırıcı, şebeke 
elektriği bağlantısı veya araç üstü jeneratör seti 
güç paketi konfigürasyonuyla operatörlere tesise 
güç verme esnekliği sunar. 
Her iki güç seçeneği de operatörlere bolca güç 
sunmanın yanı sıra servis ve bakım maliyetlerinden 
tasarruf edilmesini sağlar.
Bu enerji tasarruflu ve üretken makine, doğrudan 
elektrik tahrikli, otomatik döküntü boşaltmalı 
ve hidrolik kapalı yan ayarlama (CSS) işlevli, 
başarısı kanıtlanmış Terex® 1000 konik kırıcıyı 
barındırmaktadır. 
Çift güçlü Terex Finlay C-1540, ince malzemelerin 
kırma haznesine beslenmesinden önce baypas 
edilmesini sağlayarak kırma haznesinde daha iyi 
aşınma oranları elde edilmesini sağlayan isteğe 
bağlı patentli bir ön elekle donatılabilir. 
Büyük huni/besleyici, koniyi koruyan ve arıtma 
kanalı yoluyla metal kirleticileri çıkararak 
çalışmama süresini azaltan otomatik bir metal 
algılama ve arıtma sistemine sahiptir. 
İlave faydaları hızlı kurulum süresi, kolay bakım, 
yüksek azaltma oranı, yüksek verim kapasitesi ve 
gelişmiş elektronik kontrol sistemidir.

Tesisin elektrik tahrikli güç sistemleri önemli maliyet avantajları 
ve verimlilikler sunar.

Tozlu uygulamalarda ve yüksek rakımlı ortamlarda üstün 
performans.

İsteğe bağlı ön elek modülü üretimi maksimize eder ve ince 
malzemeyi koniye girmeden önce gidererek hazne aşınmasını 
azaltır. 

“Otomatik durdurmalı” besleme kayışındaki metal algılama 
sistemi koniyi metal katışıklardan korur ve arıtma sistemi 
makinedeki kirleticileri giderir.
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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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