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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

S130 - Размери и тегло:

Транспортна дължина 15.09 м
Транспортна ширина 2.90 м
Транспортна височина с двудекова верига 3.40 м
Транспортна височина с двудеково колело 3.68 м
Тегло с двудек ва верига 27.200 kgso
Тегло с двудеково колело 23.000 kgs

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



Машината McCloskey S130 представлява
най-усъвършенстваната 14'х5' подвижна
вибрационно-пресяваща инсталация
произеждана до сега. Комбинацията от водещите
технологии в пресяването за този клас машини
с технологията на високо мощната пресевна
машина на McCloskey, прави тази машина
несравнимо по-добра от всички останали с
подобни размери.

„Работим със същия вид машина от почти 25 години. След като наскоро изпробвахме и
закупихме машината McCloskey S130 , открихме, че тя значително машините с които
работихме преди, по отношение на производителността и качеството. Толкова сме
впечатлени и от качеството на обслужване и от самата машина, че очакваме с нетърпение
да разширим асортимента си от машини McCloskey в най-близко бъдеще”

Джон Гранд
Директор на M&G Fuels, Англия

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

Клинова система –
лесна за използване
осигурява по-бърза
смяна на ситото.

Характеристики и предимства

Питател транспортьор –
1200 мм за свободно
движение на материала
върху главния 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
осигурява капацитет
на работа сравним с
други машини от
по-голям клас.

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

Опции

Трошачка

Еднодекова или двудекова
вибрираща решетка за
работа при тежки условия

Мощна пресевна
машина

Модифициран колесар

за колесните машини

Удължение на питателя

за увеличаване

на капацитета му

(915 мм)


