
Peneira de escalpe móvel Nordtrack™ S2.11

Feito para oferecer um peneiramento versátil e abrangente

A peneira de escalpe móvel Nordtrack™ S2.11 lida com grandes volumes de material de alimentação 
com precisão. Dá a você a flexibilidade de peneirar uma ampla variedade de materiais de 
alimentação em diferentes aplicações de reciclagem, demolição e agregados, e é capaz de atingir 
um potencial de peneiramento de mais de 800 tph dependendo da aplicação.

Peneiramento resistente de alta capacidade
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Design durável e confiável Grande variedade de opções de 
telas para diferentes aplicações

 
Fácil de controlar e de deslocar no 

local

Peneiramento de alta capacidade 

Áreas de aplicação:

Peneiramento de resíduos de 
concreto

Areia e cascalho

Peneiramento de materiais 
agrícolas

Peneiramento de agregados

* Opcional, não incluído na entrega standard

Alimentador de alta capacidade com estrutura durável
• Alimentador de correia
• Alimentador de sapata
•  Placas de desgaste altamente  

resistente
•  Controlador remoto para  

velocidade do alimentador e on/off

Altos volumes e precisão 
Transportador de finos largos

Peneiramento versátil de alta capacidade
• Caixa da peneira de grande proporção
• Ampla escolha de telas de peneiramento

Eliminação eficiente de pó 
Sistema de pulverização de água com 
bomba*

Possibilidade de divisão bidirecional*

Sistema de acionamento com baixo 
consumo de combustível
Kit de atualização Dual Power para operar 
o sistema hidráulico com alimentação 
elétrica externa*
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Peneira Alimentador Transportadores Opções de motor Dimensões para 
transporte

Deck superior  
6.100 x 1.800 m (20’ x 6’)

Deck inferior  
5.500 x 1.800 m (18’ x 6’)

Opções de telas de 
peneiramento 
• Placa perfurada
• Placa da grelha/barra 
bofor
• Barras resistentes
• Tela da peneira 
trançada

Curso 
10 mm

Alimentador de correia 
como padrão,  
alimentador de sapata 
como opção

Capacidade do funil 
11,5 m3 (15,0 yd3)

Transportador de finos 
1.050 mm (42”)

Transportador de fração 
média  
900 mm (36”)

Transportador 
sobredimensionado  
1.600 mm (64”)

Tier 3 (Estágio III A):  
CAT C7.1 209 kW (281 hp)

Tier 4F:  
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Estágio V:  
CAT C7.1 168 kW (225 hp)   

Peso 
37,2 t (82.000 lbs)

Largura 
3,0 m (9’ 10")

Altura 
3,5 m (11’ 6")

Comprimento 
17,0 m (55’ 8")

Detalhes técnicos do Nordtrack™ S2.11
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