
Mükemmel servis kolaylığı
Geniş motor modülü ve kullanıcı 
dostu otomasyon kontrol sistemi

Büyük asma elek*
Gerekmediği zamanlarda takılması ve 
çıkarılması kolay

Az hacim, yüksek performans
Nordtrack™ I1011 mobil darbeli kırıcı

Yükleniciler ve kiralama firmaları için kompakt ve güçlü darbeli kırıcı

Nordtrack™ I1011 mobil darbeli kırıcı, yüksek kırma kapasitesini ve nihai ürün dağılımını geniş asma 
elek (isteğe bağlı) ile bir araya getiriyor. Bu çok yönlü kırıcı, kaya kırmadan inşaat ve yıkım atıkları 
geri dönüşümüne kadar farklı iş sahalarında çalışmaya uygundur. Az yer kaplaması sayesinde dar 
yerlerde kolayca kullanılabilir ve iş sahaları arasında standart treyler ile hızlıca taşınabilir. Farklı darbe 
çubuğu seçenekleri ve kırıcı ayarları, bu makine ile her türlü işin gerçekleştirilmesini mümkün kılar. 

 
Kalibre edilmiş ve doğru nihai 

ürün

  
Yakıt tasarruflu doğrudan tahrik 

sistemi

 
Taşınması ve sahada hareket 

ettirmesi kolay

 
Kiralama ve tesis kiralama için 

çok yönlü çözüm
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Uygulama alanları:

Asfalt geri dönüşümü

İnşaat atıklarını kırma

Tuğlalar ve fayanslar

Yumuşak kaya

Kömür

Etkili toz bastırma
Pompalı su püskürtme sistemi

Geri dönüş konveyörü
İkinci stok ürün yığını için 
180 derecelik yarıçap

Yan konveyör*

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

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir



Teknik bilgiler Nordtrack™ I1011
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Kırıcı Elek* Besleyici Konveyörler Motor gücü seçenekleri Taşıma boyutları**

Besleme açıklığı  
1150 x 800 mm  
(45 x 32”)

Asma elek 
3.660 x 1.530 mm  
(12’ x 5’)

Elek açısı 
25 derece

Strok 
9 mm

Bunker kapasitesi 
3,8 m³ (5 yd³)

Seçenekler 
Çoklu ızgara çubuğu 
ve delikli sac açıklığı 
seçenekleri

Ana konveyör  
1.200 mm (48”) 
genişliğinde

Ürün konveyörü  
1.200 mm (48”) 
genişliğinde

Geri dönüş konveyörü  
500 mm (20”) genişliğinde

Ürün konveyörü  
600 mm (24”) genişliğinde

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 
41,5 t (91.600 lb)

Genişlik 
3 m (9’ 11”)

Yükseklik  
3,3 m (10’ 11”)

Uzunluk 
15,8 m (51’ 10”)

* İsteğe bağlı ** elek modülü ile
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