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

Asılı elek
Gerekmediğinde takılması ve çıkarılması 
kolay

Son derece rekabetçi bir geri dönüşümlü kırıcı
Nordtrack ™ I908S mobil darbeli kırıcı

Kırma işlemlerini hızla başlatmak ve çalıştırmak için tasarlanmıştır 

Nordtrack™ I908S mobil darbeli kırıcı, çok kompakt bir boyutta yüksek performanslı kırma gücü 
sağlar. Kullanımı kolay bağlantı sistemine ve 180 derece dairesel konveyöre sahip asılı elek modülü, 
üniteyi çeşitli işler için yeterince esnek hale getirir.

 
Kalibre edilmiş ve doğru nihai 

ürün

 
Yakıt tasarruflu doğrudan tahrik 

sistemi

 
Taşınması ve sahada hareket 

ettirmesi kolay

  
Kompakt boyutta yüksek 

performanslı kırma
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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

Yeniden sirkülasyon konveyörü
İkinci istifleme yığını için 180 
derecelik yarıçapa sahiptir

Yan konveyör*

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

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir



Teknik bilgiler Nordtrack™ I908S
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Kırıcı Elek Besleyici Konveyörlar Motor gücü seçenekleri Taşıma boyutları

Besleme açıklığı  
860 x 650 mm  
(34 x 25,6”)

Asılı elek 
2.000 x 1.100 mm  
(6’7” x 3’ 7")

Elek açısı 
25 derece

Strok 
8 mm

Depo kapasitesi 
2,8 m³ (3,6 yd³)

Seçenekler 
Kolayca değiştirilebilen 
kasetli çoklu ızgara 
çubuğu ve delikli plaka 
açıklığı seçenekleri

Ana konveyör  
900 mm (36”) genişliğinde

Ürün konveyörü  
900 mm (36”) genişliğinde

Radyal devridaim 
konveyörü  
400 mm (16”) genişliğinde

Yan konveyör  
(isteğe bağlı)  
Bant genişliği 500 mm 
(20”)

Tier 3 (Stage III A): 
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Tier 4F: 
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Stage V: 
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Ağırlık 
27,5 t (60.700 lb)

Genişlik 
2,7 m (8’ 10”)

Yükseklik  
3,0 m (10’)

Uzunluk 
12,8 m (42')
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