
Doskonała łatwość serwisowania
Przestronny moduł silnika i przyjazny 
dla użytkownika zautomatyzowany 
układ sterowania

Duży przesiewacz podwieszany*
Łatwy w montażu, a następnie 
demontażu, gdy nie jest potrzebny

Wysoka wydajność i kompaktowa budowa
Mobilna kruszarka udarowa Nordtrack™ I1011

Kompaktowa i mocna kruszarka dla firm usługowych i na wynajem

Mobilna kruszarka udarowa Nordtrack™ I1011 łączy wysoką wydajność kruszenia i jakość produktu 
końcowego dzięki opcjonalnemu dużemu, podwieszanemu przesiewaczowi. Ta wszechstronna 
kruszarka nadaje się do realizacji różnych robót, od kruszenia po recykling odpadów z budowy 
i rozbiórki. Kompaktowa budowa ułatwia umieszczanie jej w ciasnych miejscach i szybki transport 
za pomocą standardowej naczepy. Dzięki różnym opcjom listew udarowych i ustawieniom kruszarki 
maszyna ta poradzi sobie z każdym zadaniem. 

 
Skalibrowany i dokładny produkt 

końcowy

 
Ekonomiczny bezpośredni układ 

napędowy

 
Łatwy transport i łatwe przemieszczanie 

w obrębie miejsca prowadzenia prac

 
Wszechstronne rozwiązanie na 

wynajem i dla wypożyczalni
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Obszary zastosowania:

Recykling asfaltu

Kruszenie odpadów budowlanych

Cegły i płytki

Skała miękka

Węgiel

Wydajne odpylanie
System zraszania wodą z pompą

Przenośnik recyrkulacyjny
Możliwość obrócenia o 180 stopni 
w celu usypania drugiej pryzmy

Przenośnik boczny*

Separator magnetyczny*
Magnes dwubiegunowy do skutecznego 
usuwania cząstek metalu

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy



Szczegóły techniczne maszyny 
Nordtrack™ I1011
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Kruszarka Przesiewacz* Podajnik Przenośniki Opcje silnika Wymiary 
transportowe**

Otwór wlotowy 
1150 x 800 mm

Podwieszany przesiewacz 
3660 x 1530 mm

Kąt przesiewacza 
25 stopni

Skok 
9 mm

Pojemność kosza 
3,8 m³

Opcje 
Różne wielkości otworów 
rusztu sortowniczego 
i płyty perforowanej

Przenośnik główny 
Szerokość: 1200 mm

Przenośnik produktu* 
1200 mm

Przenośnik recyrkulacyjny* 
Szerokość: 500 mm

Przenośnik boczny* 
Szerokość: 600 mm

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C9.3B 280 kW

Tier 4F: 
CAT C9.3B 280 kW

Stage V: 
CAT C9.3B 280 kW

Masa 
41,5 t

Szerokość 
3 m

Wysokość 
3,3 m

Długość 
15,8 m

* Opcjonalnie ** z modułem przesiewacza
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