
Mobilne przesiewacze Nordtrack™ S3.7 i S4.7
Kompaktowy przesiewacz z dwoma lub trzema 
pokładami
Szybkie rozpoczęcie przesiewania 

Nordtrack™ S3.7 i S4.7 to kompaktowe i wydajne mobilne przesiewacze, które wyróżniają się 
prostą konfiguracją i obsługą. Kompaktowa składana konstrukcja jest wygodna do transportu, 
a ze względu na zastosowanie dużej skrzyni przesiewającej maszyny cechują się wysoką wydajnością 
z potencjałem do 450 t/h (w zależności od aplikacji).
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Łatwa eksploatacja i konserwacja Mobilność i łatwość przemieszczania 
w obrębie miejsca prowadzenia prac

Wysoka wydajność w ramach 
kompaktowych rozmiarów

Rysunek przedstawiający model Nordtrack™ S3.7 

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy

Obszary zastosowania:

Piasek i żwir

Przesiewanie materiałów rolniczych

Przesiewanie kruszywa

Węgiel

 
 

Możliwość połączenia w obieg zamknięty 
z mobilną kruszarką marki Metso Lokotrack 

Oszczędny pod względem zużycia paliwa układ napędowy
•  Zestaw modernizacyjny Dual Power umożliwia zewnętrzne zasilanie 

hydrauliki energią elektryczną*
• Możliwość podłączania akcesoriów (dodatkowe złącze hydrauliczne)*

Wydajne odpylanie
System zraszania wodą z pompą*

Wyższy poziom bezpieczeństwa i ergonomii
Układ zdalnego sterowania funkcjami podajnika (np. prędkością, 
uruchomieniem/zatrzymaniem, podnoszeniem rusztu)

Doskonała łatwość serwisowania
• Trójkierunkowa platforma
• Oświetlenie robocze
•  Siłowniki na przenośnikach umożliwiające 

zwiększenie odstępu na potrzeby wymiany sita
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Przesiewacz Podajnik Przenośniki Opcje silnika Wymiary transportowe

Mobilna stacja przesiewająca Nordtrack™ S3.7

Pokład górny 
4270 x 1524 mm

Pokład dolny 
3660 x 1524 mm

Skok 
8 mm

Pojemność kosza 
10,0 m3

Statyczny ruszt sortowniczy 
Rozstaw: 100 mm

Opcje 
Wibrujący ruszt dwupokładowy 
(na życzenie)

Przenośnik nadawy 
1050 mm

Przenośnik materiału drobnego 
1200 mm

Przenośnik frakcji średniej 
650 mm

Przenośnik nadziarna 
650 mm

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C4.4 98 kW

Tier 4F:  
CAT C4.4 102 kW

Stage V:  
Deutz TCD 3.6 100 kW

Masa 
28,0 t

Szerokość 
3.0 m

Wysokość 
3,5 m

Długość 
16,4 m

Mobilna stacja przesiewająca Nordtrack™ S4.7

Pokład górny 
4270 x 1524 mm

Pokład środkowy 
4270 x 1524 mm

Pokład dolny 
3660 x 1524 mm

Skok 
8 mm

Pojemność kosza 
10,0 m3

Statyczny ruszt sortowniczy 
Rozstaw: 100 mm

Opcje 
Wibrujący ruszt dwupokładowy 
(na życzenie)

Przenośnik nadawy 
1050 mm

Przenośnik materiału drobnego 
1200 mm

Przenośnik frakcji średniej 
650 mm

Przenośnik nadziarna 
650 mm

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C4.4 98 kW

Tier 4F:  
CAT C4.4 102 kW

Stage V:  
Deutz TCD 3.6 100 kW

Masa 
32,0 t

Szerokość 
3,3 m

Wysokość 
3,5 m

Długość 
16,6 m

Szczegóły techniczne maszyn Nordtrack™ S3.7 i S4.7 

Sześć wyłączników awaryjnych, syrena startowa, system zatrzymywania pracy 
silnika oraz osłony punktów pochwycenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Trwały ruszt zsypowy ze zdalnym sterowaniem podnoszenia. Możliwość 
zaoferowania również rusztu wibracyjnego
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