
Nordtrack™ S2.5 mobil ayrıştırma eleği

Tek bir pakette çok yönlülük ve uygun maliyetle üretkenlik

Nordtrack™ S2.5 mobil ayrıştırma eleği küçük iş sahaları ve çeşitli farklı uygulamalar için 
tasarlanmıştır. Oldukça etkili 2 katlı elek için çeşitli görüntüleme eleme birlikte gelir. 450 tph 
kapasiteye kadar işlem için bir ön ayırıcı veya üçüncül elek olarak kullanılabilir. Kompakt tasarımı ve 
sağlam şasisi sayesinde saha konumlarının sık sık değiştiği müteahhitlik işleri için uygun maliyetlidir.

Küçük ve çevik iki iskeleli ayrıştırıcı
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Uygulama alanları:

    
Kum ve çakıl

   
Tarım malzemesi eleme

    
Agrega eleme

   
Kömür

Kullanımı ve bakımı kolay Mobil ve sahada taşınması kolay Kompakt boyutta yüksek kapasite Farklı uygulamalar için geniş ortam 
seçenekleri

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

Dayanıklı yapıya sahip yüksek kapasiteli besleyici
• Bant besleyici
• Apron besleyici*
• Son derece dirençli aşınma plakaları
• Besleyici hızı ve açma/kapama için uzaktan kumanda

Sözleşmeli işler için kompakt nakliye boyutları 
• Çeşitli uygulamalar için kapsamlı eleme ortamı seçeneği 
• Kolay erişilebilirlik ile kolay bakım 

Etkili toz bastırma 
Pompalı su püskürtme sistemi*

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi
Hidrolikleri harici elektrik gücüyle 
çalıştırmak için Dual Power yükseltme kiti*

İki yönlü bölme olanağı*
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Elek Besleyici Konveyörlar Motor seçenekleri Taşıma boyutları

Üst iskele 
3.660 x 1.370 mm (12’ x 4’6”)

Alt iskele 
3.460 x 1.370 mm (11’4” x 4’6”)

Eleme ortamı seçenekleri  
• Delme plakası
• Plaka ızgarası / bofor 
çubuğu
• Ağır hizmet tipi parmaklar
• Dokuma elek teli

Strok 
10 mm

Standart olarak bant 
besleyici, seçenek olarak 
apron besleyici

Besleme deposu  
6,0 m3 (7,8 yd3)

İnce konveyör 
800 mm (32”)

Orta kısım konveyör  
800 mm (32”)

Büyük boy konveyör  
1.200 mm (48”)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:  
CAT C3.6 100 kW (134 hp)

Stage V:  
Deutz TCD 3.6 100 kW 
(134 hp)

Ağırlık 
23,0 t (50.700 lbs)

Genişlik  
2,5 m (8’ 2”)

Yükseklik3,2m (10’ 6”)

Uzunluk 
13,0 m (42’ 10”)

Teknik bilgiler Nordtrack™ S2.5
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