
Пресяване на горния
почвен слой.
Оформяне на терена.
Разчистване на обекта.
Инертни материали.
Разбит камък.
Пясък и чакъл.
Отсяване на едрите
фракции преди триене.
Сортиране по едрина
на материала след
трошене.

Приложения

Поддръжка/Лесна за
използване

Чрез линията McCloskey машината
се контролира изключително лесно
10 мин. време за настройка.
Изключителна маневреност на
обекта.
Уникални, лесни за използване
устройства за настройване на
транспортните ленти.

www.mccloskeyinternational.com

Транспортна дължина
Транспортна ширина

Транспортна височина с прибрани платформи

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

Транспортна височина
Тегло верига

Висока
производителност



Верижна пресевна

машина

С изключително агресивното си сито,
ненадминатата си мобилност

е една наистина уникална и
многофункционална пресевна машина с
плоска платформа, специално проектирана,
за да отговаря на вашите нужди.

McCloskey
Kompaq

“С наличното разнообразие от пресевни опции, машината
отговаря на нашите изисквания за различни приложения, при
рециклирането на трудно обработваеми строителни материали.”

Kompaq

Япония

Опции

Среден продуктов
тронспортьор -
осигурява допълнително
натрупване на материала.

Въртяща се верижна
плоча - 90о - улеснява
позиционирането на
натрупвания материал.

Удължения на
височината

или
двигател

Характеристики и предимства

Голяма височина
на разтоварване -
максимална височина
на разтоварване
от 8 - 9 ft

Допълнителни
странични и задни
плочи за удължаване -
увеличава се площта за
товарене на материала

Агресивно
четирипластово сито-
проектирано за
постигане на
максимална
производетелност при
работа с влажен и
лепкав материал

Висока
производителност-
дължаща се на
горния дек 8х4
и долния дек
8х4

ft

ft

Сито система с
натегнат край-
позволява лесна
смяна на мрежите
на ситото и
инсталирането на
високопроизводителни
струнни сита


