
Nordtrack™ CW85 i CW100
Mobilne kołowe przenośniki pryzmujące do ciężkich prac
Solidne przenośniki zapewniające żywotność i osiągi

Kołowe przenośniki pryzmujące Nordtrack™ CW85 i CW100 zapewniają niezawodność 
w ciężkich pracach w ramach mobilnej konstrukcji. Wyeliminowanie dodatkowego 
transportu materiałów odbywającego się za pomocą ładowarek kołowych pozwala 
obniżyć koszty przerobu materiału w przeliczeniu na tonę produkcji.
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Trwałość i niezawodność 

Rysunek przedstawiający model Nordtrack™ CW85 

Dostępny tylko w Ameryce Północnej

Mobilność i łatwość przemieszczania 
w obrębie miejsca prowadzenia prac

Niższe koszty eksploatacji w porównaniu 
z ładowarkami kołowymi

Ograniczenie ruchu w miejscu 
prowadzenia prac z korzyścią dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi

Różne opcje napędu
• Zewnętrzny napęd elektryczny
• Zewnętrzny napęd hydrauliczny
• Wbudowany silnik wysokoprężny

Wytrzymała konstrukcja i łatwe serwisowanie 
jako gwarancja utrzymania ciągłości pracy

Różne opcje kosza pod kątem większych wydajności

Łatwe przemieszczanie w obrębie 
miejsca prowadzenia prac
• Standardowo ruch zakrężny
• Opcjonalny hydrauliczny napęd kół
•  Standardowo hydrauliczne 

wysuwanie osi i podnośniki osi
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Szczegóły techniczne maszyn Nordtrack™ CW85 i CW100

Przenośnik Pojemność Opcje napędu Wymiary transportowe

Mobilny przenośnik pryzmujący Nordtrack™ CW85

Długość taśmy 
24,4 m

Szerokość taśmy 
900 mm 

Pojemność kosza 
1,5 m3 

Wysokość pryzmy 
9,3 m

Objętość pryzmy 
1482 m3

Brak silnika 
Zewnętrzny napęd hydrauliczny lub 
Zewnętrzny napęd elektryczny 
(elektryczny silnik przenośnika)

Silnik wysokoprężny 
Tier 4F: 
CAT C2.2 37 kW

Tier 4F - zwiększenie mocy:  
CAT C2.8 55 kW 

Masa 
9,0 t

Szerokość  
3,2 m

Wysokość 
4,2 m 

Długość 
18,7 m 

Mobilny przenośnik pryzmujący Nordtrack™ CW100

Długość taśmy 
30,5 m

Szerokość taśmy 
900 mm

Pojemność kosza 
1,5 m3 

Wysokość pryzmy 
12,2 m

Objętość pryzmy 
3342 m3

Brak silnika 
Zewnętrzny napęd hydrauliczny lub

Zewnętrzny napęd elektryczny 
(elektryczny silnik przenośnika)

Silnik wysokoprężny 
Tier 4F:  
CAT C2.8 55 kW

Tier 4F - zwiększenie mocy:  
CAT C3.4 75 kW

Masa 
11,3 t

Szerokość 
3,3 m

Wysokość 
4,4 m 

Długość  
22,5 m
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