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Ana konveyör
u Bant Genişliği: 1,0 m (40”)
u Bant Özellikleri: Düz
u Çalışma Açısı: 23°
u Boşaltma Yüksekliği: 3,26 m (10’ 8”)
u Baş tamburboyunca süpürgelik
u Yığınlama kapasitesi: 51,1 m3 (66,8 yd3) @ 40°

Huni / Besleyici
u Huni kapasitesi: 6 m³ (7,8 yd³)
u Huni, 10 mm yumuşak çelik plaka ile darbe noktasında aşınmaya 
       dayanıklı 10 mm ve 6 mm çelik gömleklerden üretilmiştir
u Huni Genişliği (arka): 2,25 m (7’ 5”)
u Huni Genişliği (isteğe bağlı huni uzatmalarıyla arka tarafta): 
       4,1 m (13’ 6”)Bant Özellikleri: Düz
u Bant Genişliği: 1,2 m (48”)
u Besleme konveyöründe darbe yükünü azaltmak için çarpışma 
      çubuğvardır

Metal 
Detektörü

Güç paketi
u Sıra 3 / Aşama IIIA : Caterpillar C13 ACERT
       Motor Gücü: 328 kW (440 hp)
       Motor Devri: 1750 - 1900 dev/dak
u Sıra 4F / Aşama IV: Scania DC13
       Motor Gücü: 331 kW (450 hp)
       Motor Devri: 1550 - 1700 dev/dak

Ön Eleme Konveyörü 
(isteğe bağlı)
u Bant Genişliği: 650 mm (26”)
u Bant Özellikleri: Düz
u Boşaltma Yüksekliği: 2,8 m (9’2”)
u Yığınlama kapasitesi: 32,6 m3 (42,6 yd3) @ 40o

Alt takım
u  Pabuç Genişliği: 500 mm (20”)
u  Zincir Dişlisi Merkezleri: 3,80 m (12’ 6”)
u  Paletle İlerleme Hızı: 1,1 km/sa
u  Tırmanabilirlik: 25°

Koni haznesi
u Terex 1150 mm (45”) koni haznesi
u Koni Grup Mili Hız Aralığı: 1550 - 1700 dev/dak
u Kaliteli agrega üretmek için değişken hız kontrol ayarları
u Serbest besleme açıklığı tıkanıklıkları ve kenetlenmeleri azaltır, verimi artırır
u Çalışırken hidrolik olarak ayarlanabilen, izleme sistemli kapalı taraf ayarı
u Hidrolik aşırı yük koruması ve otomatik sıfırlama. 
u Bu özellik, üst çerçevenin yukarı kaldırılmasını sağlayarak demir 
       döküntülerinin ve diğer kırılamayan malzemelerin geçişine olanak tanır. 
u Sistem, daha sonra üst çerçeveyi otomatik olarak tekrar ilk konumuna getirir
u Koni çıkışında toz giderme donanımı 

Platformlar
u Tam bakım ve hizmet erişimi için 
       galvanizli iskeleler ve merdivenler
u Makinenin her iki tarafında iskeleler
u Taşıma amacıyla katlanarak küçültülebilir
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STANDART ÖZELLİKLER 

MOTOR:
Sıra 3 / Aşama IIIA - Caterpillar C13 328 kW (440 hp) Motor

Sıra 4 / Aşama IV - Scania DC13 331 kW (450 hp)

BESLEYİCİ KONVEYÖRÜ / HUNİSİ:
6 m³ (7,8 yd³) huni kapasitesi

1200 mm (47”) genişlikte bant

Metal detektörü

Aşınmaya dayanıklı gömlek levhaları

ANA KONVEYÖR:
1000 mm (40”) genişlikte bant

Baş tamburunda yüksek teknik özellikli kazıyıcı

Kırıcı boşaltma noktasında aşınmaya dayanıklı gömlekler

GENEL:
Tutacak, tekmelik ve erişim merdivenleri içeren galvanizli iskele

Ağır işlere yönelik palet ünitesi, 3,8 m zincir dişlisi merkezleri, tampon 

genişliği 500 mm

Bağlantı ucu içeren taşınabilir palet kontrol seti

Makine direktifine uygun güvenlik korumaları

Acil durdurma mekanizmaları

Toz giderme için püskürtme çubuklu borular

Standart yağlar - (-5 ila +30°C arasında ortam sıcaklıkları için önerilir)

Terex® Finlay C-1545P modelinde, değişken hıza sahip 
doğrudan kavrama tahrikli, otomatik döküntü boşaltmalı 
ve hidrolik kapalı yan ayarlama (CSS) işlevli Terex 1150 
konik kırıcı bulunmaktadır. 
Makinede, besleme malzemesinden ince malzemelerin 
ayıklanması veya elenmesi için 2,1 m x 1,52 m (7’ x 5’) 
boyutunda tek katlı elek içeren yerleşik bir ileriye bakan 
ön eleme modülü bulunur. 
İnce malzemeler, isteğe bağlı yerleşik baypas konveyörü 
kullanılarak makineden boşaltılabilir veya tekrar ana ürün 
konveyörüne aktarılabilir. 
Her iki yöntem de genel anlamda tesis verim kapasitesini 
ve ürün esnekliğini artırır ve gömlek aşınmasını azaltır.
Besleme malzemesinin önceden elenmesine gerek 
duyulmayan uygulamalarda modül hidrolik olarak huni ile 
besleyicinin altına yerleştirilebilir. 
Bu şekilde, besleyici/huni hidrolik olarak doğrudan koni 
haznesine besleme yapacak şekilde ayarlanabildiği için 
daha küçük bir çalışma alanı yaratılabilir.

YENİ Terex TC1150 konik kırıcı, yüksek düzeyde inceltme ve üretkenlik 
oranları sunar ve mükemmel düzeyde ürün kübikliği sağlar.

İleriye bakan ön eleme modülü üretimi artırır ve ince malzemeyi koniye 
girmeden önce gidererek haznenin aşınmasını azaltır.

Tesisteki geniş huni/besleyici, koniyi korumak ve makinenin kullanım dışı 
kalma süresini azaltmak için otomatik metal algılama sistemi içerir.

Ön eleme modülü, yerleşik yan konveyörden yol temeli ürünü üretmek 
için kullanılabilir.

Özellikler:
u

u

u

u

Makine Ağırlığı: 51.680 kg (113.935 lb) Opsiyonsuz TM

Nakliye Boyutları

Çalışma Boyutları
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www.terexfinlay.com

Yürürlüğe giriş: Ocak 2016. Ürün teknik özellikleri ve fiyatları, hiçbir bildirim ve yükümlülük olmaksızın 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 Kılavuzuna uygun hareket edilmemesi 
veya sorumsuzca davranılması ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti, belli ürün için geçerli olan yazılı standart garantidir ve Terex GB 
Ltd. açık veya örtülü başka garanti sunmaz. Listelenen ürün ve hizmetler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation’ın ve/veya yan kuruluşlarının ticari markaları, servis markaları 
veya ticari adları olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, Terex Corporation’ın ABD ve diğer birçok ülkede tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 Terex GB Ltd.
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