
  

      Przestawny Zestaw Kruszący 
Zestaw z kruszarką walcową typ 800x1000 
     - napęd z agregatu prądotwórczego -           
 
 

 

>> OPIS TECHNICZNY: 
  
 Oferowany zestaw kruszący przeznaczony jest do rozdrabniania np. odpadów z wypalenia 
kamienia wapiennego w piecu szybowym. Zestaw kruszący zamontowany jest na podwoziu 
kołowym przystosowanym do holowania za wszystkimi pojazdami mechanicznymi do tego 
przystosowanymi po drogach publicznych. Wymagane jest jedynie jego zarejestrowanie przez 
użytkownika. 
       Główne urządzenie zestawu czyli kruszarka walcowa typ 800 x 1000, jak i pozostałe 
urządzenia wchodzące w skład zestawu napędzane są silnikami elektrycznym. Do napędu 
zastosowanych silników elektrycznych zostanie zastosowany agregat prądotwórczy. Istnieje 
możliwość zasilania oferowanego zestawu bezpośrednio z sieci użytkownika z pominięciem 
agregatu prądotwórczego.  
         Przeznaczony do rozdrabniania materiał należy podać do kosza załadowczego o pojemności 
około 3 m³, znajdującego się bezpośrednio nad przenośnikiem taśmowym wybierającym. 
Przenośnik o długości L ~ 3,7 m, transportuje materiał do kruszarki walcowej celem skruszenia.  
        Zastosowana kruszarka walcowa typ 800 x 1000 posiada możliwość regulacji szczeliny 
pomiędzy walcami w przedziale od 3 do 10 mm. Spod kruszarki materiał rozdrobniony trafia na 
przenośnik taśmowy odbierający o długości około 6,7 m, który transportuje kruszywo na hałdę ub 
podstawioną przyczepę. Na okres pracy zestaw ustawiony jest na stopach podporowych. Sterowanie 
zestawem odbywa się z pulpitu sterowniczego. 
 
 

>> ZESTAW SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZEŃ: 
 
> Kosz zasypowy o pojemności V ~ 3,0 m3, 
> Podajnik taśmowy podający o długości L ~ 3,7 m,  
> Kruszarka walcowa typ 800 x 1000 z nastawialną szczeliną pomiędzy walcami kruszącymi w  
   zakresie 3 ÷ 10 mm, 
> Agregat prądotwórczy o mocy ~ 88 kW, (100 kVA),  
> Przenośnik taśmowy odbierający o długości L ~ 6,5 m, 
> Podwozie kołowe, 
> Szafka sterująca, 
> Wzdłuż kosza zasypowego z jednej strony zamontowany - podest obsługowy. 
 
 

>> CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: 
 
> Wymiary wlotu do kruszarki     ~ 400 x 1000 mm,  
> Zakres regulacji szczeliny         - 3 ÷ 10 mm, 
> Wydajność                                 - do 40 t/h, (przy nastawionej szczelinie pomiędzy walcami 5 mm) 

> Max. wielkość materiału wejściowego - do 30 mm, 
  
> Wymiary gabarytowe: 
               > długość                          ~ 10.000 mm z przenośnikiem, 
                     > szerokość                             ~ 2.450 mm, 
                    > wysokość załadunkowa      ~ 3.550 mm, 
  > ciężar zestawu                        ~ 15.000 kg.  
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