P
POWERTRAK

P
Powertrak 750
Т
Тази многофункц
ционална Powertrrak 750 е предстаавена към
п
портфолиото на оотсяващите едри фракции продуккти.
Здравата конструукция на Powerttrak 750 е присп
пособена за рабоота с
ед
дри фракции при
и тежък режим на
н работа, като ввзривена скална м
маса,
речни наноси, стррителни отпадъц
ци.
Б
Бързото пресяваане също осигу
урява чудесна работа на ситтното
п
пресяване на матеериали от трошаачен цикък и горн
ния пласт на поччва.
Т
Тя се отличава с широчината на захранващото ввибриращото ситто от
4,4м, което ознаачава, че тя мо
оже лесно да сее зарежда от б
багер,
екксаватор или д
друга земекопнаа машина. Товва заедно с нейния
ккомпактен дизаайн и лесно дви
ижение я правяят основен избоор на
п
предприемачи, оп
ператори в кариеери и клиенти от рециклирането.
Х
Характеристики и
предимства:
Бъ
ързо настройване;
Л
Лесно транспортиран
не,
пооради компактният й
раазмер;
М
Максимална мобилноост
прри тежък режим на
раабота, гъсенични верриги
прри ниско земно наляягане;
О
Отлична хидравличнаа
си
истема, чугунени поомпи и
м
мотори с хидравличен
н
оххладител;
Е
Ефективен дизайн с н
нисък
раазход на гориво;
Л
Лесно управление и
пооддръжка;
В
Водеща в класа си поо
сттифиране на материала;
Л
Лесен за достъп захраанващ
въ
ъзел

ния:
Приложен
Пясък и чаакъл;
Взривена скална маса;
Речен камък;
Отпадъци от строителство и
разрушаваане;
Речни нан
носи;
Отпадъци от леярната
промишлееност;
Горен плааст на почва;
Преработеена руда;
Преработеени минерали

Бункер и вибриращо
ситто:
Раззделено на две нива
скаалпиращо сито
Кап
пацитет: 5м3
Ви
ибриращо сито
Об
бтегнати в трите края
мреежи на долната
поввърхност

Разтоварващ конвейер:
Широчина: 1200м
Височина на разттоварване:3.4м

Опции:
Радио
дистанционно
управление;
Вибрираща
решетка на
ситото 100мм

Захранване:
Tier 3 /клас 3А
Deutz D914 L04
53kW (74к.с.)
F/клас 3
Tier 4F
CAT C3.4
C
56KW
W (75к.с.)

P
Powertrak 750
Теегло
Трранспортна широчина
Трранспортна дължина
Трранспортна височина
Рааботна широчина
Рааботна дължина
Рааботна височина

Възм
можна производиттелност: до 600 тон
на в час (660 US то
она в час )*

19 000кг.
2.82м
9.43м
3.2м
2.65м
10.5м
4.27м

идно при двигатели съсс сертификат според U
US EPA
* Продукцията зависи оот приложението: Вали
ионни стандарти. Говор
рете с вашия представи
ител за възможните
и EU за дизелови емиси
сеертификати (напр. Tierr 3, Tier 4, Tier 4F) )

Вер
риги:
ши
ирочина 400мм

