
CityTrak 7T6:

•
3.500 x 2.000 mm

•
3.000 x 650 mm

•
700x500 mm

•

800 mm

2.800 mm

•
100 kVA

•

•

CityTrak 7T6

•

•

•

•

CityTrak 7T6

9.900 mm

2.554 mm

3.100 mm

9.900 mm

2.554 mm

3.100 mm

18.500 kg

550 kg

CityTrak 7T6

„Компактна верижна машина за професионалисти, които не правят
компромиси”

ФАКТИ

Без значение дали се отнася
д о т в ъ р д и т е с к а л и н а
Скандинавските страни или
рециклирането в Португалия,
машината прави
изключително впечатление с
простата си здрава конструкция,
на основата на CitySkid. За да
се задейства тази машина са
нужни единствено няколко

CityTrak 7T6

минути за настройка, само четири
електрически мотора и хидравлич
ния мотор за задвижване на веригата.
Тя изпълнява функциите си по прост,
но впечатляващ начин. Операторът
може да оцени машината, когато види
как твърде големите парчета материал,
които трябва да се разтрошат, се
захранват и транспортират напълно
безопасно. При възникването на какъвто
и да е проблем, CityTrak предлага пълен
достъп до критичните точки. Фактът, че
подвижната челюст и разтоварващият
транспортьор се движат в една посока,
осигурява оптималното разтоварване на
желязо и минерали. Чрез две щепселни

-
кутии могат да се прикрепят
допълнителни консуматори
на електричество. Освен това
съществува и възможността

лесно да се
захрани с външно електриче
ство. Като стандартна част
се осигурява и контрол на
трошенето с лека бариера,
което намалява разходите
чрез премахването на нео
бходимостта от обслужващ

,

CityTrak 7T6
-

-

персонал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„Да се върнем назад към корените си”-
най-накрая имаме машина, която прави това,

което е обещано без каквито и да е технически
джаджи. Тази машина бързо доказва
рентабилността си.”

Работни/транспортни размери страничен и фронтален изглед в работна позиция

работна:

дължина
ширина
височина

транспортна:

дължина

ширина
височина

тегло:

основна машина
с магнит
опционално
страничен транспортьор

ДАННИ

Данни:
питател бункер

питател

отвор на питателя

разтоварващ транспортьор

ширина на
транспортната лента
височина
на разтоварване

задвижване
дизелов генератор

контрол на трошенето Magic Eye

опции

надлентово магнитно устройство

страничен транспортьор

дистанционно управление

пръскащо устройство за
намаляване на праха

две платформени площадки

транспорт на CityTrak 7T6.



CityTrak 7T6

CityTrak 7T6

www.cityequip.com

Машината се е наложила на вътрешния и международния
пазар в областта на рециклирането на дребнозърнест материал и
природни скали. предлага най-добрите условия за
преобразуването на едрия материал в желаната зърнена структура
при ниско износване на машината.

CityTrak 7T6

the CityTrak 7T6

Възможно най-фино натрошена
зърнена смес Минимум 30 mm CSS в

отвор на питателя от 700x500 mm доказва
огромната възможност за редуциране на материалите.

Трошене без проблеми

Спестява средства за заплати

Благодарение на оптималния дизайн на питателя,
по-големите фрагменти се захранват без никакво
блокиране. С помощта на широката 8000 mm транспортна
лента се избягва постепенното сгъстяване на материала
при разтоварване.

Питател с колела за захранване или
екскаватор
Достатъчно големият бункер може да събере и
двете без каквито и да е

3,560 mm
ограничения.

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

Контрол на трошачката с за автоматични

операции без обслужващ персонал

"

.

Magic Eye",


