
ДАННИ

•
3.500 x 2.000 mm

•
3.000 x 650 mm

•
920x250 mm

•

•

9V4: 100 kVA

•

•

•

•

•

CitySkid 9V3 и 9V4:

ДАННИ

CitySkid 9V3 and 9V4

9.197 mm 7.545 mm

2.291 mm 9V3: 2.391 mm; 9V4: 2.500 mm

3.604 mm 2.689 mm,

3.104 mm
9V3: 14.800 kg 700 kg

9V4: 16.300 kg 550 kg

CitySkid 9V4

mm

Ниският годишен тонаж на груб и твърд
материал поставя високи изисквания пред
мобилните технологии за трошене. В тези
случаи износоустойчивата трошачна система
на челюстната трошачка се е доказала като
ценен ресурс. Машината е
специално проектирана за втория стадий на
трошене и има 920 широк отвор на
питателя с дълбочина на челюстта само

“ CitySkid 9V3 and 9V4Мобилна трошачка от втория стадий на трошене с контейнер

CitySkid 9V4Машината има приложение и при зърна с по-големи размери.

ФАКТИ

mm

250 mm. Ширината на челюстта осигурява висока
производителност. Преднамерено ограниченият
отвор на питателя до 250 допринася за
равномерното разпределение и добрия размер
на зърната, които продължават да се натрошават
по цялата дължина на челюстта преди да се
разтоварят през тесен отвор.

CitySkid 9V4Машината има приложение и при зърна с по-големи размери.

„Най-накрая мога сам да натрошавам малките количества по-големи
зърна. Ако от трошачката излизат около 20-40 т/ч,
ултразвуковият контрол наистина си струва. Просто поставям

под транспортьора и интелигентният контрол задейства фунията
след като в бункера се събере достатъчно количество за осигуряване
на постоянната работа на машината. Минералната смес може да бъде
продадена, без да има нужда от трошачка за втори стадий на трошене.”

9
V4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Chieftain 2100 CitySkid 9V4захранва

работни/транспортни размери

дължина
ширина

височина повдигач
с три-осова кукатегло:

ниска товарна площадкаосновна машина
опционално магнит

опционално страничен
транспортьор

транспортна позиция върху повдигач с три-осова кука транспортна позиция върху ниска товарна площадка

работни транспортни

височина

работна позиция

питател бункер

питател

отвор на питателя

разтоварващ транспортьор
800 mm ширина на
транспортната лента
2.800 mm височина на
разтоварване
задвижване
9V3 електрически

дизелов генератор

опции на CitySkid 9V3 и 9V4:

Интелигентен ултразвуков
контрол на питателя
Надлентово магнитно
устройство

Страничен транспортьор

Контрол на трошенето Magic Eye

крак WOLFFs



www.cityequip.com

РАЗТРОШАВАНЕ

ОТСЯВАНЕ

СОРТИРАНЕ

Атрактивна и не сложна
технология, която използва
проста линейна концепция.
Оборудване за челюстно
трошене, което се движи с
вериги и по улеи се доставя
на клиентите в Германия и
всички Европейски държави.

,

ПРЕСЯВАНЕ

Ние конструираме полуподвижни
и стационарни пресевни машини
със специфични характеристики.
Този уникален асортимент се
допълва от инсталации за
измиване и обезводнявяне
и пясъчни сита.

Нарастването на търсенето на
висококачествени продукти и
ограниченията свързани с
опазването на околната среда
налага чисто разделяне на
леките и тежките материали.
Полуподвижните верижните и
стационарните машини с
различни размери напълно
отговарят на тези
предизвикателни изисквания.

,

Металите съдържащи желязо и
тези, които не съдържат
такова, изключително бързо
увеличиха стойността си, така
че сортирането почти винаги си
струва. Надлентовото магнитно
устройство магнитният барабан и мобилното оборудване с контейнер за
сепариране на материали несъдържащи желязо, възвръщат инвестицията
в много кратък срок.

,

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

Възможно най-ситно натрошена
зърнена смес В зависимост от приложената
сила и избора на напречна плоча до 12.5 mm CSS
и краен продукт от 32 - 70 mm.

Крак WOLFFs за транспортиране на
ниска товарна площадка Проста система

патентована от CityEquip за товарене без нуждата от кран.

250mm
Трошачка от втория стадий на трошене за редуциране на фракции
до при ниско износване на машината.

Колесен или верижен питател
Достатъчно голям бункер с контрол
за осветление на борда за автоматични операции
без обслужващ персонал.

Интелигентен контрол на питателя
Контрол на нивото на запълване с ултразвук и
автоматичен бутон за старт и стоп на питателя
върху директната транспортна лента на питателя.

(Дизелово) електрическо задвижване
Машината 9V3 е пригодена за външно електро-
захранване, докато моделът 9V4 има на борда
си собствен дизелов генератор с възможност за
работа с промишлено гориво.

CitySkid 9V3 и 9V4


