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Huni / Besleyici

Terex Finlay 984 kurulumu kolay, çok yönlü ve taş ocağı işlemleri, madencilik ve geri dönüşüm uygulamalarında büyük hacimlerle uğraşmak
için ideal olan yüksek performanslı, yatay 3 katlı elektir. Dört ürün boyutunu elemek için kendini kanıtlamış 6100mm x 1930mm (20’ x 6’4”)
Terex Cedarapids 6203 üçlü şaft içererek üretimi ve karlılığı maksimize eder. Üç katlı eleğin ayarlanır eliptik fırlatma özelliği, üretim için
doğrusal ve dairesel genliği tıkanmayı azaltan ve kaliteli ürün çıkışını artıran agresif eleme eylemiyle bir araya getirir. 4 adet yerleşik ürün
konveyörü verimli yığınlama kapasitesi sağlar ve bu makine sınıfı için en küçük nakliye zarflarından birisini oluşturacak şekilde hidrolik
olarak katlanabilir.

STANDART ÖZELLİKLER



Huni kapasitesi: 8m³ (10.4yd³)



Düz bant: 1400mm (55”)

Sıra 3 / Aşama 3A - 2200 D/DAK’da 151kW (202,5hp) sunan
Caterpillar C6.6 Acert - 6 silindirli dizel motor
Sıra 4i / Aşama 3B - 2200 D/DAK’da 151kW (202,5hp) sunan
Caterpillar C7.1 - 6 silindirli dizel motor



Sıra 3 / Aşama 3A: Caterpillar C6.6 Acert
151kW (202,5hp), 2200 D/DAK



Sıra 4i / Aşama 3B: Caterpillar C7.1
151kW (202,5hp), 2200 D/DAK

Standart boşaltma yüksekliği: 4.8m (15’ 9”)
Şevron bant: 900mm (36”)
 Hidrolik katlanma



Elek Kutusu

Güç ünitesi

Motor:

Büyük boyut artı konveyörü



Yüksek kapasiteli Cedarapids 6203 yataklı elek kutusu



6100mm x 1930mm (20’ x 6’ 4”)



3 katlı üçlü şaft tahriği



17,5mm’ye (11/16”) kadar ayarlanabilir strok

Elek Kutusu:

Büyük boyut eksi konveyör

Yüksek kapasiteli Cedarapids 6203, üçlü şaft 3 katlı elek yatay
eleği

 Standart boşaltma yüksekliği: 4600mm (15’ 1”)
 Düz bant: 1000mm (40”)

Kat büyüklüğü: 6.1m x 1.93m (20’ x 6’ 4”)

 Hidrolik katlanma

Hidrolik tahrik
İskele erişimi, her iki yanda

İnce malzeme konveyörü

Huni / Besleyici:



Standart boşaltma yüksekliği: 4700mm (15’ 5”)

Huni kapasitesi: Çarpma azaltıcı çapraz barlarla birlikte 8m³



Düz bant: 900mm (36”)

(10,4yd³)



Hidrolik katlanma

1400mm (55”) genişlikte besleme bandı
Değişken hız kontrolü
Düşük seviyeli düşmeli arka besleme noktası
Ağır hizmet, yüksek torklu hidrolik tahrik edilen besleme bandı

Büyük Boyutlu Artı Konveyör (Ön/Sol taraf):

Özellikler:


Şevron bant: 900mm (36”)
Rijit Tahrik Kaplini



Yenilikçi oval fırlatma eylemi, yatay eleğin gerçekten de hiç
tıkamamasını sağlar.



Elek kutusunun ince ayar strokunun yapılabilmesi, genliği ve hızı
800tph’ye kadar malzeme çıkışına imkan tanır.

Nakliye için hidrolik katlanma

Büyük Boyut Eksi Konveyör (Ön Uç):
Düz bant: 1000mm (40”)

Yenilikçi patentli hidrolik katlanır konveyörler sistemi
yalnız 3000mm (9’ 10”) genişlikte kompakt nakliye zarfına imkan
tanır.

Şasi

Orta sınıf malzeme konveyörü


Standart boşaltma yüksekliği: 4800mm (15’ 9”)



Şevron bant: 900mm (36”)

Aktarma konveyörü



Hidrolik katlanma



Düz bant: 1400mm (55”)



Elek kutusunun altındadır

Nakliye Boyutları

Rijit Tahrik Kaplini



Ağır hizmet ağ/flanş konstrüksiyonu



Cıvatalanmış palet



Eleğin etrafında Galvanize İskeleler

3m (9’ 10”)

18.9m (62’ 0”)

Nakliye için hidrolik katlanma

3.5m (11’ 6”)

Orta Sınıf Malzeme Konveyörü (Ön/Sağ taraf):
Düz bant: 900mm (36”)
Rijit Tahrik Kaplini
Nakliye için hidrolik katlanma

Çalışma Boyutları

İnce Malzeme Konveyörü (Arka/Sağ taraf):

21.2m (69’ 8”)

4.7m (15’ 6”)

Düz bant: 900mm (36”)
Rijit Tahrik Kaplini
Nakliye için hidrolik katlanma

Transfer Konveyörü (Eleğin Altında):
Düz bant: 1400mm (55”)

18.2m (59’ 9”)

Rijit Tahrik Kaplini

Genel:
Tutacak, tekmelik ve erişim merdivenleri içeren galvanize iskele
Ağır hizmet palet ünitesi, 3,8m zincir dişlisi merkezleri, tampon
genişliği 500mm
5m bağlantı ucu içeren taşınabilir palet kontrol seti

Maksimum Tesis Kapasitesi:

Makine direktifine uygun güvenlik korumaları

**Malzeme için 1/6T/mm3 yığın yoğunluğuna sahip tüvenan kum/çakılı temel alınmıştır.
Eleme kapasitesi kafes büyüklüğüne bağlıdır ve en uygun malzeme koşullarında kuru elemeyle ilgilidir.

Çoklu kolay erişim düşük seviyeli gresleme noktaları
Temel makinede bir adet yardımcı tahrik* standarttır
Acil durum durdurmaları (4 nr)
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Makine Ağırlığı: 43,230Kg (95,300lbs)*
*Standart Makine yapılandırması

Tph**
800

Stph**
882
TM

