Przejezdny Zestaw Kruszący
Zestaw z kruszarką typ 220x600
- napęd z ciągnika rolniczego >> OPIS TECHNICZNY:
Zamontowana na zestawie kruszarka szczękowa typ 220 x 600 może służyć do rozdrabniania betonu, klinkieru,
gruzu budowlanego, cegły oraz otoczaków polnych z przeznaczeniem na utwardzenie dróg lub podsypkę pod
nawierzchnię bitumiczną. Ponadto kruszarka może być używana do kruszenia skał pochodzenia mineralnego
włącznie z bazaltem. Cały zestaw posiada własny układ hydrauliczny i jest przystosowany do napędu
bezpośrednio z ciągnika rolniczego lub pochodnych, co uniezależnia go w całości od źródeł energii i umożliwia
pracę w każdym terenie. Kruszarka jest napędzana napędem z ciągnika rolniczego. Przenośnik jest napędzany
silnikiem hydraulicznym, który jest sterowany rozdzielaczem hydraulicznym. Zestaw jest przystosowany do
holowania za wszystkimi pojazdami mechanicznymi do tego przystosowanymi po drogach publicznych z
szybkością do 40 km/h posiadając 2 przewodowe hamulce pneumatyczne.

>> ZASADA DZIAŁANIA:
Przeznaczony do rozdrobnienia materiał należy podać do kosza załadowczego, z którego dostaje się do
kruszarki szczękowej. Po skruszeniu zsypem wypada na przenośnik odbierający, który transportuje kruszywo na
hałdę lub podstawiona przyczepę. Przenośnik obierający jest łamany na czas transportu w celu zmniejszenia
gabarytu zestawu.

>> ZALETY:
-

Pełna mobilność to znaczy możliwość dojazdu do wyrobiska,
Możliwość regulacji szczeliny w kruszarce umożliwia uzyskiwanie odpowiednich frakcji,
Możliwość pracy w każdych warunkach atmosferycznych,
Prosta obsługa,
Niskie koszty eksploatacji,
Uniezależnienie się od lokalnych źródeł prądu,
1 osoba obsługi.

>> PARAMETRY KRUSZARKI:
-

Wymiar wlotu
Max. wielkość materiału wejściowego
Wydajność
Zakres regulacji szczeliny
Waga zestawu

„MAKRUSZ” S.A.
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
Poland

- 220 x 600 mm,
- poniżej gabarytów wlotu,
- 3 ÷ 10 m3/h,
- 15 ÷ 55 mm,
~ 6.300 kg.

Tel. +4852 362 0067
Fax. +4852 363 0574
www.makrusz.com.pl
makrusz@makrusz.com.pl

Przejezdny Zestaw Kruszący
Zestaw z kruszarką typ 220x600
- napęd z ciągnika rolniczego -

„MAKRUSZ” S.A.
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
Poland

Tel. +4852 362 0067
Fax. +4852 363 0574
www.makrusz.com.pl
makrusz@makrusz.com.pl

