
Nordtrack™ S4.12 mobil elek
Üç iskeleye sahip ağır hizmet eleği
Güvenilir eleme performansı için sağlam ve güçlü 

Nordtrack™ S4.12 mobil eleme ünitesi, 800tph üzerinde toplam eleme potansiyeline ulaşabilen 
yüksek hacimli eleme için tasarlanmış büyük, ağır hizmet tipi üç iskeleli bir elektir (uygulamaya bağlı 
olarak). Büyük çember, tekerlekli yükleyici beslemesini de kabul eder ancak aynı zamanda kapalı 
devre beslemesi için Metso Lokotrack mobil kırıcı ile mükemmel bir uyum sağlar.
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Yüksek hacimli tarama 

 
Kullanımı ve bakımı kolay Güvenilir, ağır hizmet tasarımı

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

Uygulama alanları:

Kum ve çakıl

Tarım malzemesi eleme

Agrega eleme

Kömür

 
 

Metso Lokotrack mobil kırıcı ile 
kapalı devreyle eşleştirilebilir 

Çalışma lambaları ile
Besleyici işlevleri için uzaktan kumanda 
(örn., hız, başlatma/durdurma, ızgara eğme)

Güçlü tahrik sistemi
Aksesuarları takma olanağı (hidrolik PTO)

Mükemmel servis kolaylığı
• Üç yollu platform
• Çalışma lambaları
•  Tel değişimi için daha fazla bakım alanı 

sağlamak için konveyörler üzerinde 
kaldırma silindirleri

Etkili toz bastırma
Pompalı su püskürtme sistemi*



27Nordtrack – Mobil elekler

Teknik bilgiler Nordtrack™ S4.12

Elek Besleyici Konveyörlar Motor seçenekleri Taşıma boyutları 

Üst iskele 
6.710 x 1.830 mm (22’ x 6’)

Orta iskele 
6.710 x 1.830 mm (22’ x 6’)

Alt iskele 
6.100 x 1.830 mm (20’ x 6’)

Strok10 mm

Besleme deposu 
10,0 m3 (13,1 yd3)

Statik ızgara 
100 mm (4”) aralık

Seçenekler  
Titreşimli iki katlı ızgara 
(talep üzerine)

Kaldırma konveyörü 
1.200 mm (48”)

İnce konveyör1.400 mm (55”)

Orta kısım konveyör  
900 mm (36”)

Büyük boy konveyör  
800 mm (32”)

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 
42,4 t (93.600 lbs)

Genişlik 
3,7 m (12’ 2”)

Yükseklik 
3,6 m (11’ 10”)

Uzunluk 
19,6 m (64’ 2”)
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