
Mobilny przesiewacz Nordtrack™ S2.5

Wszechstronność, oszczędność i produktywność w jednym urządzeniu

Mobilny przesiewacz okrawek Nordtrack™ S2.5 powstał z myślą o mniejszych projektach i różnorodnych 
zastosowaniach. Oferowany jest z różnymi sitami przesiewającymi dla wysoko wydajnego przesiewacza 
dwupokładowego Może być wykorzystywany jako przesiewacz wstępny lub przesiewacz końcowy 
osiągając wydajności do 450 t/godz. Kompaktowa konstrukcja i solidne podwozie sprawiają, że maszyna 
zapewnia oszczędności w projektach, które wymuszają częste zmiany lokalizacji.

Kompaktowa i elastyczna obrabiarka dwupokładowa
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Obszary zastosowania:

    
Piasek i żwir

   
Przesiewanie materiałów rolniczych

    
Przesiewanie kruszywa

   
Węgiel

Łatwa eksploatacja i konserwacja Mobilność i łatwość przemieszczania 
w obrębie miejsca prowadzenia prac

Wysoka wydajność w ramach 
kompaktowych rozmiarów

Szeroki wybór sit przesiewających 
do różnych zastosowań

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy

Podajnik o dużej pojemności i wytrzymałej konstrukcji
• Podajnik taśmowy
• Podajnik płytowy*
• Wytrzymałe płyty zużywalne
• Układ zdalnego sterowania prędkością oraz włączaniem/wyłączaniem podajnika

Kompaktowe wymiary transportowe z myślą o robotach wykonawczych 
• Szeroki wybór sit przesiewających do różnych zastosowań 
• Łatwa konserwacja i wygodny dostęp 

Wydajne odpylanie 
System zraszania wodą z pompą*

Oszczędny pod względem zużycia paliwa 
układ napędowy
Zestaw modernizacyjny Dual Power 
umożliwia zewnętrzne zasilanie hydrauliki 
energią elektryczną*

Możliwość podziału na dwie strony*
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Przesiewacz Podajnik Przenośniki Opcje silnika Wymiary transportowe

Pokład górny 
3660 x 1370 mm

Pokład dolny 
3460 x 1370 mm

Opcje sit 
przesiewających 
• Płyta perforowana
• Płytowy ruszt 
sortowniczy / ruszt 
prętowy typu bofor
• Wytrzymały ruszt 
palcowy
• Tkane sito przesiewacza

Skok 
10 mm

Standardowo podajnik 
taśmowy, 
opcjonalnie podajnik 
płytowy

Pojemność kosza 
6,0 m3

Przenośnik materiału 
drobnego 
800 mm

Przenośnik frakcji średniej 
800 mm

Przenośnik nadziarna 
1200 mm

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

Tier 4F:  
CAT C3.6 100 kW

Stage V:  
Deutz TCD 3.6 100 kW

Masa 
23,0 t

Szerokość 
2,5 m

Wysokość 
3,2 m

Długość 
13,0 m

Szczegóły techniczne maszyny Nordtrack™ S2.5
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