
Nordtrack™ CT85R ve CT100R
Dairesel harekete sahip ağır hizmet paletli mobil istifleme konveyörleri
İhtiyaç duyduğunuz her yerde esnek bir şekilde ağır hizmet performansı sunmak için üretilmiştir

Nordtrack™ CT85R ve CT100R paletli istifleme konveyörleri, dairesel hareket ve esnek konumlandırma için 
tekerlekler içerir. Uzaktan kumandalı paletler sayesinde çeviktir ve sahada kolayca hareket ettirilebilir ve 
eklenen dairesel hareket sayesinde özellikle tekerlekli yükleyicilere uygun bir alternatif haline gelir.
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Nordtrack™ CT85R resmi 

Sadece Kuzey Amerika'da mevcuttur

Güvenilir, ağır hizmet performansı Mobil ve sahada taşınması kolay Tekerlekli yükleyicilerden daha 
uygun maliyet

Artırılmış sağlık ve güvenlik için 
sahadaki trafiği azaltır

Dairesel hareket ve kolay 
konumlandırma için tekerlekler

Mobil ve sahada taşınması kolay
Uzaktan kumandalı hidrolik tahrikli 
paletler 

Kesintisiz performans için ağır hizmet 
tipi yapı ve kolay servis

Daha yüksek hacimler için 
farklı çember seçenekleri
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Teknik bilgiler Nordtrack™ CT85R ve CT100R

Konveyör Kapasite Tahrik seçenekleri Taşıma boyutları

Nordtrack™ CT85R mobil istifleme konveyörü

Bant uzunluğu  
24,4 m (80’)

Bant genişliği  
900 mm (36”)

Besleme deposu 
1,5 m3 (2,0 yd3) 

İstifleme yığını yüksekliği  
10,0 m (32' 10'')

İstifleme yığını kapasitesi  
1.848 m3 (2418 yd3)

Dizel motor  
Tier 4F:  
CAT C2.2 37 kW (49 hp)

Tier 4F - güç yükseltmesi:  
CAT C2.8 55 kW (74 hp)

Ağırlık 
12,5 t (27.500 lbs) 

Genişlik 
2,9 m (9’ 4”)

Yükseklik 
3,5 m (11’ 3”) 

Uzunluk 
15,8 m (51’ 8”) 

Nordtrack™ CT100R mobil istifleme konveyörü

Bant uzunluğu  
30,5 m (100’)

Bant genişliği  
900 mm (36”) 

Besleme deposu 
1,5 m3 (2,0 yd3) 

İstifleme yığını yüksekliği  
12,4 m (40' 7'')

İstifleme yığını kapasitesi  
3.490 m3 (4565 yd3)

Dizel motor  
Tier 4F:  
CAT C2.8 55 kW (74 hp)

Tier 4F - güç yükseltmesi:  
CAT C3.4 75 kW (100 hp)

Ağırlık 
13,7 t (30.200 lbs)

Genişlik 
3,0 m (9’ 8”)

Yükseklik 
3,5 m (11’ 4”) 

Uzunluk 
21,3 m (69’ 9”) 
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