
Nordtrack™ CT20 ve CT24
Kompakt paletli istifleme konveyörleri
Verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan paletli konveyörler

Nordtrack™ CT20 ve CT24 mobil istifleme konveyörleri, tekerlekli yükleyicilere göre uygun maliyetli bir alternatiftir. Tekerlekli yükleyicilerle 
karşılaşılan ekstra taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran bu konveyörler, işletme maliyetlerinizi azaltır ve son ürün kalitenizi artırır.
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Mobil ve sahada taşınması kolay Rahat taşıma için üretildi 
 

Tekerlekli yükleyicilerden daha 
uygun maliyet

Artırılmış sağlık ve güvenlik için 
sahadaki trafiği azaltır

Bant konveyörü için farklı seçenekler:
• Çavuş bant
• Tam süpürgelik
• Geri tepme önleyici kauçuk matlar

Sahada taşınması kolay
Hidrolik tahrikli paletler için 
kablolu uzaktan kumanda

Kolay taşıma ve kurulum
• İşlemlerin hızlı başlatılmasına olanak tanır
• Taşıma için tek bir konteynere sığar

Nordtrack™ CT20 resmi

Kuzey Amerika'da mevcut değil



29Nordtrack – Mobil konveyörler

Teknik bilgiler Nordtrack™ CT20 ve CT24

Konveyör Kapasite Tahrik seçenekleri Taşıma boyutları

Nordtrack™ CT20 mobil istifleme konveyörü

Taşıyıcı uzunluğu 
19,4 m (63’ 5”)

Bant genişliği 
1.000 mm (40”) 

Besleme deposu 
3,0 m3 (3,9 yd3)

İstifleme yığını yüksekliği  
8,4 m (27' 8'')

İstifleme yığını kapasitesi  
991 m3 (1296 yd3)

Dizel motor

Tier 3 (Stage III A):  
Isuzu 4LE1 37 kW (49 hp)

Stage V:  
Deutz TCD 2.2 50 kW (67 hp) 

Ağırlık  
10,5 t (23.150 lbs) 

Genişlik 
2.3 m (7’ 6”)

Yükseklik 
2.5 m (8’ 3”)

Uzunluk 
12,1 m (39’ 9”)

Nordtrack™ CT24 mobil istifleme konveyörü

Bant uzunluğu  
23,5 m (77’ 3”)

Bant genişliği 
1.000 mm (40”)

Besleme deposu3,0 m3 (3,9 yd3)

İstifleme yığını yüksekliği  
9,7 m (31' 10'')

İstifleme yığını kapasitesi  
1.685 m3 (2200 yd3)

Dizel motor  
Tier 3 (Stage III A):  
Isuzu 4LE1 37 kW (49 hp)

Stage VDeutz TCD 2.2 50 kW (67 hp)

Ağırlık  
12,9 t (28.420 lbs) 

Genişlik 
2.3 m (7’ 6”)

Yükseklik 
2.7 m (8’ 9”)

Uzunluk 
12,2 m (39’ 11”)
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