
*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

 
Yüksek tonajlar için sağlam iki 

aşamalı besleyici

 
Kiralama ve tesis kiralama için çok 

yönlü çözüm

  
Yüksek performanslı kırma Dayanıklı ve güvenilir tasarım 

Nordtrack™ J127 mobil çeneli kırıcı
Olağanüstü üretim kapasitesi 
Yüksek verimlilikte kırma işleri için hazır

Nordtrack™ J127 mobil çeneli kırıcı, hızlı bir şekilde yüksek üretkenlik sağlamak için üretilmiştir. 
Geniş çeneli kırıcı ve iki aşamalı besleyici, hem taş ocağı hem de geri dönüşüm işlemlerinde yüksek 
verimlilik sağlar.
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Uygulama alanları:

İnşaat atıklarını kırma

Beton yıkımı

Sert kaya

Kum ve çakılEtkili toz bastırma
• Pompalı su püskürtme sistemi
• Alüminyum kapaklar

Manyetik ayırıcı*
Metal parçacıkların verimli bir şekilde 
uzaklaştırılması için iki kutuplu mıknatıs

Yüksek verimli kırma
•  Şirket içi tasarıma sahip malzeme seviye sensörlü 

geniş çeneli kırıcı
• Kırıcı saptırma plakası
• Hidrolik ayar yapma

Hidrolik olarak çalışan teleskopik yan konveyör
•  Daha yüksek istifleme nedeniyle malzeme 

hareketini azaltır
• Her iki tarafa da monte edilebilir
• Taşıma için kolayca katlanabilir

Dayanıklı yapıya sahip yüksek kapasiteli besleyici
• Son derece dirençli aşınma plakaları
• İki aşamalı tava besleyici ve ayrıştırıcı ızgara

Aşağıdakiler sayesinde 
besleyici kolay ve hızlı bir 
biçimde açılabilir: 
• Hidrolik silindirler 
• Hidrolik kama sistemi
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Kırıcı Tava besleyici ve ayrıştırıcı Konveyörler Motor seçenekleri Taşıma boyutları

Besleme açıklığı 
1.270 x 735 mm (50” x 29”)

Besleme deposu 
6,8 m3 (8,9 yd3)

Ayrıştırıcı 
Toplam alan 

2.120 x 1.204 mm  
(83,5” x 47,4”)

Alt iskele ızgarası  
1.200 x 1.220 mm  
(47,2” x 48”)

Kırıcı haznesinin aşırı 
yüklenmesini önlemek için 
ultrasonik malzeme seviye 
sensörü

Ana konveyör 
1.200 mm (48") genişlik

Yan konveyör 
Hidrolik olarak katlanır 
ince konveyör: uzunluk 
2,6 m (8 ft 6”), genişlik 
650 mm (26”)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 hp)

Tier 4F:  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 hp)

Stage V:  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 hp)

Ağırlık 
56,5 t (124.600 lbs)

Genişlik 
3.0 m (9’ 10”)

Yükseklik 
3,6 m (11’ 8,8”)

Uzunluk 
15,5 m (50’ 8”)

Teknik bilgiler Nordtrack™ J127
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