
Nordtrack™ S3.7 ve S4.7 mobil elekler
İki veya üç iskele ile kompakt eleme
Eleme işlemlerine hızlı bir şekilde başlamanıza olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır 

Nordtrack™ S3.7 ve S4.7, kurulumu ve çalıştırması kolay, kompakt ve verimli mobil eleklerdir. 
Kompakt katlanabilir tasarımları kolay taşınmalarını sağlar ve geniş elek kutuları sayesinde, 
450 tph'ye kadar potansiyel (uygulamaya bağlı olarak) ile yüksek üretkenliğe sahiptirler.
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Kullanımı ve bakımı kolay Mobil ve sahada taşınması kolay Kompakt boyutta yüksek kapasite 

Nordtrack™ S3.7 resmi* İsteğe bağlı, standart 

teslimata dahil değildir

Uygulama alanları:

Kum ve çakıl

Tarım malzemesi eleme

Agrega eleme

Kömür

 
 
 

Metso Lokotrack mobil kırıcı ile 
kapalı devreyle eşleştirilebilir 

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi
•  Hidrolikleri harici elektrik gücüyle çalıştırmak için 

Dual Power yükseltme kiti*
• Takılabilir aksesuarlar (hidrolik PTO)*

Etkili toz bastırma
Pompalı su püskürtme sistemi*

Çalışma lambaları ile
Besleyici işlevleri için uzaktan kumanda 
(örn., hız, başlatma/durdurma, ızgara eğme)

Mükemmel servis kolaylığı
• Üç yönlü platform
• Çalışma lambaları
•  Tel değişimi için daha fazla bakım alanı 

sağlamak için konveyörler üzerinde 
kaldırma silindirleri
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Elek Besleyici Konveyörlar Motor seçenekleri Taşıma boyutları

Nordtrack™ S3.7 mobil eleme ünitesi

Üst iskele 
4.270 x 1.524 mm (14’ x 5’)

Alt iskele 
3.660 x 1.524 mm (12’ x 5’)

Strok 
8 mm

Besleme deposu 
10,0 m3 (13,1 yd3)

Statik ızgara 
100 mm (4”) aralık

Seçenekler  
Titreşimli iki katlı ızgara 
(talep üzerine)

Kaldırma konveyörü 
1.050 mm (42”)

İnce konveyör 
1.200 mm (48”)

Orta kısım konveyör  
650 mm (26”)

Büyük boy konveyör  
650 mm (26”)

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

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

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

Ağırlık 
28,0 t (61.750 lbs)

Genişlik  
3,0 m (9’ 10”)

Yükseklik  
3,5 m (11’ 6”)

Uzunluk 
16,4 m (53’ 9”)

Nordtrack™ S4.7 mobil eleme ünitesi

Üst iskele 
4.270 x 1.524 mm (14’ x 5’)

Orta iskele 
4.270 x 1.524 mm (14’ x 5’)

Alt iskele 
3.660 x 1.524 mm (12’ x 5’)

Strok 
8 mm

Besleme deposu 
10,0 m3 (13,1 yd3)

Statik ızgara 
100 mm (4”) aralık

Seçenekler  
Titreşimli iki katlı ızgara 
(talep üzerine)

Kaldırma konveyörü 
1.050 mm (42”)

İnce konveyör 
1.200 mm (48”)

Orta kısım konveyör  
650 mm (26”)

Büyük boy konveyör  
650 mm (26”)

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

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

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

Ağırlık 
32,0 t (70.600 lbs)

Genişlik 
3,3 m (10’ 8”)

Yükseklik 
3,5 m (11’ 6”)

Uzunluk 
16,6 m (54’ 4”)

Teknik bilgiler Nordtrack™ S3.7 ve S4.7 

Güvenlik için altı acil durdurma, çalıştırma sireni, motor kapatma sistemi ve 
kıstırma noktası korumaları

Uzaktan kumanda edilebilir eğim özelliği ile sağlam devirme ızgarası. Titreşimli 
ızgara sunma olanağı
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