Przestawny Zestaw Kruszący
Zestaw kruszący na ramie przestawnej
Opis techniczny:
Oferowany zestaw kruszący przeznaczony jest do rozdrabniania szkła np. tafli szkła, szkła z kineskopów, do
gruzu budowlanego, śmieci, styropianu itp. Zestaw kruszący zamontowany jest na przestawnej ramie nie
wymagającej fundamentów i pozwalającej na swobodne jego przemieszczanie. Miejsce posadowienia powinno
być jedynie wypoziomowane i utwardzone. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu napędzane są
silnikami elektrycznymi. Cały układ sterowany jest z szafki sterującej. Materiał przeznaczony do rozdrabniania
podawany jest do leja zasypowego znajdującego się nad podajnikiem. Podajnik wibracyjny transportuje i
dozuje materiał do kruszarki młotkowej. Spod kruszarki transportowany jest przenośnikiem taśmowym poza
zestaw. W skład zestawu może wchodzić instalacja odpylająca (jako opcja dodatkowa). Oferowany zestaw
umieszczony jest na niezależnej ramie, która jest przystosowana do załadunku i przewozu samochodami
uzbrojonymi w system załadowczy dla kontenerów lub na naczepach. Materiał pokruszony może być podawany
do Big Bag’ów, kontenerów zamykanych na pryzmę lub bezpośrednio na samochody.
Zestaw składa się z następujących urządzeń:
- Leja zasypowego o pojemności V = ~ 1,0 m3,
- Podajnika wibracyjnego lub wózkowego podającego materiał do kruszarki,
- Kruszarki młotkowej typ 75x40 o wielkości wlotu materiału 500x350 mm z zamontowanymi odpowiednimi
sitami, o uziarnieniu wyjściowym 0 ÷ 5 mm po zastosowaniu odpowiednich sit o wydajności do 4 ton/h,
- Kruszarka napędzana jest bezpośrednio z silnika elektrycznego o mocy P = ~30 kW paskami klinowymi
osłoniętymi osłoną siatkową,
- Przenośnika taśmowego odbierającego B = 500 mm, L = 5000 mm,
- Konstrukcji nośnej,
- Skrzynki sterowniczej.
Charakterystyka zestawu:
- wielkość wlotu do kruszarki
- wydajność
- max. wielkość materiału wejściowego
- uziarnienie wyjściowe
- wymiary gabarytowe:
- długość ramy
- długość z przenośnikiem
- szerokość
- wysokość załadunkowa
- zainstalowana moc
- ciężar zestawu
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500 x 350 mm,
do 4 Mg/h,
poniżej podanych wymiarów wlotu,
0 ÷ 5 mm, (po zastosowaniu odpowiednich sit)
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5000 mm, (bez przenośnika)
7.000 mm,
2000 mm,
3000 mm,
27 kW,
6.000 kg.
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