Kruszarka stożkowa typ MAK 1000
Przeznaczenie kruszarki
Kruszarka typ MAK 1000 przeznaczona jest do kruszenia różnych minerałów i skał takich jak: bazalt, granit,
kwarc, kamień wapienny, piaskowiec, gruz budowlany itp. W podawanym do kruszarki materiale ilość
zanieczyszczeń ilasto - gliniastych nie powinna przekraczać 15%, a wilgotność materiału podawanego nie
powinna przekraczać 20%. Zwiększona ilość zanieczyszczeń w nadawie oraz dużą jej wilgotność powodują
zalepianie się materiału w komorze wlotowej kruszarki, co wpływa na zmniejszenie jej wydajności lub w ogóle
uniemożliwia pracę kruszarki.
Charakterystyka techniczna
- Średnica stożka kruszarki
- Ø 1000 mm,
- Rodzaj komory
- średniego kruszenia,
- Max. wielkość nadawy
- 70 mm,
- Regulacja szczeliny
- 7 ÷ 25 mm,
- Wydajność
- 50 ÷ 110 Mg//h,
- Zainstalowana moc
- ~ 90 kW,
- Gabaryty zewnętrzne:
- Średnica
- Ø1160 mm,
- Wysokość
- 1650 mm, /bez ramy/,
- Masa kruszarki
-~ 16500 kg.
Dobór komory i parametrów oferowanej kruszarki do uzgodnienia.
OPIS TECHNICZNY
Ogólny opis konstrukcji
Oferowana kruszarka stożkowa jest w pełni zautomatyzowaną kruszarką z wałem głównym podnoszonym lub
opuszczanym hydraulicznie. Wyposażona w agregat hydrauliczno - smarowniczy oraz automatyczny układ
sterowania pracą kruszarki, utrzymujący nastawioną szczelinę niezależnie od postępującego zużywania się
stożków roboczych oraz otwierający szczelinę – zabezpieczającą kruszarkę przed uszkodzeniem wskutek np.
metalu znajdującego się w nadawie i zamykający ją na powrót do wcześniej nastawionej wartości. Centralne
smarowanie z ciągłą automatyczna kontrolą optymalnych parametrów smarowania gwarantuje niezawodną
pracę ułożyskowania kruszarki, wysoką trwałość elementów układu kinematycznego, minimalną obsługę i w
efekcie stosunkowo niewielkie koszty eksploatacyjne.
Przedstawiona kruszarka ma konstrukcję nowoczesną, która uwzględnia najnowsze trendy rozwojowe
podobnych maszyn na świecie. Konstrukcja kruszarki dopasowana jest do najtrwalszych materiałów
pochodzenia mineralnego jakie występują fizycznie w naturze takich jak: granit, bazalt, diabaz itp.
Zakres dostawy:
- Standardowy lej zasypowy,
- Kruszarka stożkowa,
- Zespół hydrauliczno – smarowniczy,
- Przewody hydrauliczne,
- Akumulator ciśnieniowy,
- Zestaw pasków klinowych,
- Komplet narzędzi specjalnych i akcesoria,
- System sterowania,
- Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych,
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