Машината Tripledeck e много агресивна
машина, която сортира четири вида материал
по един изключително продуктивен начин.
Благодарение на комбинацията от водещите
технологии в пресяването за този клас машини
и технологията на мощната пресевна машина
McCloskey, нито една друга пресевна
инсталация на може да се сравнява с нея.
„Ние сме доволни от машината S190 Tripledeck, която сортира 4 вида материал
с мощно сито и сме убедени, че никоя друга пресевна инсталация не работи така
добре. Тя е много по-продуктивна и увеличава рентабилността си в дългосрочен план”
Джеймс Риордан
FoilimoreQuarry, Kerry, Ирландия

Опции
Колесар

Трошачка

Еднодекова или двудекова
вибрираща решетка за
работа при тежки условия

Удължение на питателя
за увеличаване на
капацитета му.

Характеристики и предимства
Хидравличен сгъващ се
четворен транспортьор Радиално разположение
на транспортьора
позволява многостепенни
опци за височина и ъгъл.

Напречен
транспортньор измества традиционните
улеи и елиминира
разсипване и
задръстване

Изключително
агресивно тридеково
сито
20 x 5
(6100 x 1524 mm) Осигурява възможно
най-висока
производителност за
този клас машини.

Допълнителни
характеристики:
Хидравлична линейна - 14 ft отвор на
система за пресяване – решетката.
позволява по-голям
- 1200 мм широк
достъп за смяна на
транспортьор/
ситото и оптимален
питател.
обхват на пресяване
- лесна за използване
при различни ъгли на
клиновидна система.
ситото.
- универсални
размери за отвора на
ситото.

Стандартни характеристики

S190 Tripledeck Размери и тегло

S130 Tripledeck

17.16m
Транспортна дължина за всички модели
3.0m
Транспортна ширина за всички модели
Транспортна височина на верижната машина 3.45m
Транспортна височина на машината с колела 3.73m
Тегло на верижната машина
36,000Kgs
Тегло на машината с колела
33,000Kgs

15.09m
3.0m
3.45m
3.73m
29,000Kgs
25,000Kgs

Вижте машината в действие....
Можете да гледате видео кадри на машината в действие,
да прочетете мнението на потребителите и
да откриете още информация на сайта:

www.mccloskeyinternational.com

UK & International
47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone,
N.Ireland BT71 4QB
T +44 (0) 2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

Изградена с маркови компоненти двигател CAT engine,
помпи Dаvid Brown Pumps,
система с двуслойно боядисване.
Стоманен Hardox бункер за работа
при тежки условия.
Новаторски дизайн.
Високоефективната дизелова
хидравлична система увеличава
производителността и намалява
разхода на гориво.

Достъп до двигателя.
Фиксирани поцинковани мостове.
Чрез линията McCloskey се
постига пълен и лесен контрол.
10 минутно време за настройка.
Изключителна маневреност на обекта.
Уникално лесно за използване
устройство за регулиране на
транспортната лента.
Универсалните размери позволяват
на отворите на ситото да се използват
при всички S машини от линията
McCloskey.

Canada
1 McCloskey Road, RR7
Peterborough, Ontario Canada,
K9J 6X8
1-877-876-6635
T (705) 295-4925
F (705) 295 4777
sales@mccloskeyinternational.com

McCloskey International си запазва правото на промени в информацията и дизайна на машините в тази
брошура безусловно и без предварително уведомяване на потребителите McCloskey International
не носи отговорност поради грешки или пропуски в настоящия документ.

ВИП ЛОГИСТИК ООД
Пловдив 4000 ул. Карловско шосе № 50
тел.: 032/96 72 52 факс: 032/96 36 00
e-mail:viplogistic@yahoo.com

www.viplogistic.bg

Висока
Функционалност

