
Nordtrack™ S2.11 mobil ayrıştırma eleği

Her yönüyle çok yönlü eleme sağlamak için tasarlanmıştır

Nordtrack™ S2.11 mobil ayrıştırma eleği, büyük miktarlarda besleme malzemesini hassas bir şekilde ele 
alır. Çok çeşitli besleme malzemelerini farklı geri dönüşüm, yıkım ve agrega uygulamalarında eleme 
esnekliği sağlar ve uygulamaya bağlı olarak 800 tph'nin üzerinde eleme potansiyeline ulaşabilir.

Ağır hizmet yüksek kapasiteli eleme

20 Nordtrack – Mobil elekler

Dayanıklı ve güvenilir tasarım Farklı uygulamalar için geniş 
ortam seçenekleri

 
Sahada kontrolü ve hareket 

ettirmesi kolay
Yüksek kapasiteli eleme 

Uygulama alanları:

Beton atık eleme

Kum ve çakıl

Tarım malzemesi eleme

Agrega eleme

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

Dayanıklı yapıya sahip yüksek kapasiteli besleyici
• Bant besleyici
• Apron besleyici*
•  Son derece dirençli aşınma  

plakaları
•  Besleyici hızı ve açma/kapama  

için uzaktan kumanda

Yüksek hacimler ve hassasiyet 
Geniş küçük parçacık konveyörü

Yüksek kapasiteli çok yönlü eleme
• Büyük elek kutusu
• Kapsamlı eleme ortamı seçeneği

Etkili toz bastırma 
Pompalı su püskürtme sistemi*

İki yönlü bölme olanağı*

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi
Hidrolikleri harici elektrik gücüyle 
çalıştırmak için Dual Power yükseltme kiti*
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Elek Besleyici Konveyörlar Motor seçenekleri Taşıma boyutları

Üst iskele 
6.100 x 1.800 mm (20’ x 6’)

Alt iskele 
5.500 x 1.800 mm (18’ x 6’)

Eleme ortamı seçenekleri 
• Delme plakası
• Plaka ızgarası / bofor 
çubuğu
• Ağır hizmet tipi 
parmaklar
• Dokuma elek teli

Strok 
10 mm

Standart olarak bant 
besleyici, seçenek olarak 
apron besleyici

Besleme deposu  
11,5 m3 (15,0 yd3)

İnce konveyör 
1.050 mm (42”)

Orta kısım konveyör  
900 mm (36”)

Büyük boy konveyör  
1.600 mm (64”)

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

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

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

Ağırlık  
37,2 t (82.000 lbs)

Genişlik  
3,0 m (9’ 10”)

Yükseklik  
3,5 m (11’ 6”)

Uzunluk17,0 m (55’ 8”)

Teknik bilgiler Nordtrack™ S2.11
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