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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:

McCloskey International
McCloskey International

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

ВИП ЛОГИСТИК ООД
Пловдив 4000 ул. Карловско шосе № 50

www.viplogistic.bg

тел.: 032/96 72 52 факс: 032/96 36 00

e-mail:viplogistic@yahoo.com

Висока
Функционалност

Размери и тегло:

Транспортна дължина за всички модели

Ширина с транспортна верига

Тегло с верига
Тегло с колело

Изтрадена с маркови компоненти -
двигател ,
помпи а

, 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.

CAT engine
Kawasaki & D vid Brown

Pumps

Стандартни характеристики

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 машини от линиятаS
McCloskey.

Поддръжка/ Лесна за използване

Ширина с транспортно колело

Транспортна ширина за всички модели



Изключително усъвършенстваната машина
е способна да пресява различни видове

материал в най-трудните условия.
Проектирана е да отговаря на изискванията
за висока производителност при работа в
кариерна схема на трошене, пресяване на
пясък, чакъл и въглища.

S190

“В изпитателен тест наред с две конкурентни машини, машината на
задоволи нашите изисквания по отношение на

качество и произдводителност. Успяхме да преминем от 5мм до 4 мм
сито и все пак да постигнем производителност но същия тонаж за
нашите клиенти. Ето защо в момента притежаваме читири машини

McCloskey S 190

S 190.”

Продуктов мениджър Дания

Отвор на решетката –
(4267 мм)
позволява
употребата на
по-големи кофи
на товарачите.

осигурява по-бърза
смяна на ситото.

Клинова система –
лесна за използване

Характеристики и предимства

1200 мм за свободно
движение на материала
върху главния транспортьор.

Питател транспортьор –

Оптимизирана плоча за
разстилане осигурява
по-голямо покритие на
пресяването, а
по-широките улеи
намаляват потенциалното
разсипване и блокиране.

Изключително
агресивно сито –
4200х1524 мм

–
позволява по-голям
достъп за смяна на
ситото и оптимален
обхват на пресяване
при различни ъгли на
ситото.

Хидравлична линейна
система за пресяване

Опции

Трошачка

Еднодекова или двудекова
вибрираща решетка за
работа при тежки условия

Удължение на питателя

Мощна пресевна
машина

Колесар

за увеличаване на

капацитета му.

осигурява най високия
капацитет на материал
в този клас машини

-

.


