
Peneiras móveis Nordtrack™ S3.9 & S4.9
Peneiramento de alto volume com dois ou três decks
Feito para aumentar sua capacidade de peneiramento rapidamente 

O Nordtrack™ S3.9 e S4.9 são peneiras móveis de alta capacidade que são fáceis de transportar 
e mover entre locais de trabalho. Elas foram projetadas para permitir que você aumente sua 
capacidade de peneiramento rapidamente, onde for necessário. O poderoso transportador 
elevatório garante que a caixa de peneira seja utilizada na capacidade máxima e pode atingir um 
potencial de até 600 tph (dependendo da aplicação).
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Móvel e fácil de mover no local 
 

Design durável e confiável Solução versátil para locação de 
plantas

Nordtrack™ S3.9 ilustrado 

* Opcional, não incluso na entrega padrão

Áreas de aplicação:

Areia e cascalho

Peneiramento de materiais 
agrícolas

Peneiramento de agregados

Carvão

Melhor segurança e ergonomia
Controlador remoto para funcionalidades do alimentador 
(ex., velocidade, iniciar/parar, inclinação da grade)

 
 

Possível emparelhar em circuito 
fechado com o britador móvel 

Metso Lokotrack 

Eliminação eficiente de pó
Sistema de pulverização de água 
com bomba*

Excelente durabilidade
• Plataforma de três vias
• Luzes de trabalho
•  Cilindros elevatórios em transportadores 

para gerar mais espaço de manutenção 
para a mudança de tela

Sistema de acionamento com baixo consumo de combustível
•  Kit de atualização Dual Power para operar o sistema hidráulico 

com alimentação elétrica externa*
• Possibilidade de ligar acessórios (PTO hidráulica)
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Detalhes técnicos do Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Peneira Alimentador Transportadores Opções de motor Dimensões para transporte

Unidade móvel de peneiramento do Nordtrack™ S3.9

Deck superior  
6.100 x 1.524 mm (20’ x 5’)

Deck inferior  
5.490 x 1.524 mm (18’ x 5’)

Curso 
8 mm

Capacidade do funil 
10,0 m3 (13,1 yd3)

Grelha estática 
100 mm (4”) espaçamento

Opções 
Grelha vibratória de dois decks  
(a pedido)

Transportador de içamento 
1.050 mm (42”)

Transportador de finos 
1.200 mm (48”)

Transportador de fração média  
800 mm (32”)

Transportador sobredimensionado  
800 mm (32”)

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

Tier 4F:  
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

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

Peso 
36,4 t (80.300 lbs)

Largura 
3,0 m (9’ 10")

Altura 
3,5 m (11’ 6")

Comprimento 
18,5 m (60’ 6")

Unidade móvel de peneiramento do Nordtrack™ S4.9

Deck superior  
6.100 x 1.524 mm (20’ x 5’)

Deck intermediário  
6.100 x 1.524 mm (20’ x 5’)

Deck inferior  
5.490 x 1.524 mm (18’ x 5’)

Curso 
8 mm

Capacidade do funil 
10,0 m3 (13,1 yd3)

Grelha estática  
100 mm (4”) espaçamento

Opções 
Grelha vibratória de dois decks  
(a pedido)

Transportador de içamento 
1.050 mm (42”)

Transportador de finos 
1.200 mm (48”)

Transportador de fração média  
800 mm (32”)

Transportador sobredimensionado  
650 mm (26”)

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

Tier 4F:  
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

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

Peso 
38,8 t (85.500 lbs) 

Largura  
3,3 m (10’ 8”)

Altura 
3,5 m (11’ 4")

Comprimento 
18,5 m (60’ 6")
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