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A Kleemann gyár megkezdte a 
BAUMA2010 szakkiállításon nagy 
sikerrel bemutatott új fejleszté-
sű MR110 és MR130 típusú röpítő 
törőberendezéseinek gyártását és 
forgalmazását. 

A munkagép (MR110) műszaki paraméterei:
 « Jellemzően puha és félkemény természetes 

kőzet, bontott építésitörmelék (beton, asz-
falt, stb.) törésére,

 « A feladható méret elsődleges törés ese-
tén 0-600 mm., másodlagos törés esetén 
0-150 mm.,

 « A feladási kapacitás 350 tonna/óráig a fel-
dolgozandó anyag típusától és összetételé-
től függően,

 « Méretek: 18,70 méter hosszúság, 3,00 méter 
szélesség, 3,60 méter (szállítási) magasság,

 « Súly: 43 tonna opciók nélkül,
 « 10,5 tonnás, 1100 mm szélességű és 900 mm 

átmérőjű rotor 4 darab törőléccel,
 « Rotor fordulatszám szabályozás,
 « 6 hengeres SCANIA dízel motor 291 kW 

tel jesítménnyel,
 « Alacsony terhelés igény esetén 3 henger ké-

szenléti állapotban áll (automatikus vezérlés),
 « Közvetlen meghajtás a motor és a rotor között,
 « Fentiek tükrében rendkívül alacsony üzem-

anyag fogyasztás (átlag 8 tonna/liter), 
amely természetesen függ a feldolgozandó 
anyag típusától, összetételétől, méretétől,

 « Opcionálisan rendelhető elektromágnes, ál-
landó mágnes vagy mágnes előkészítés,

 « Opcionálisan rendelhető 5,5 m2 felületű utó-
lagos frakció leválasztó a tökéletes kalibrált 
végtermék érdekében. 

Az „EVO” széria
Nagy teljesítmény – kis méret – alacsony üzemeltetési költség

Összekapcsolt gépek sora – 
irányítás és vezérlés egy kéz-
ben – egységes üzemeltetés 
– minőségi felhasználás

A gyár a szigorú elvárásokat 
támasztó beton- és aszfalt-
gyártás technológiájának is 
megfelelő, akár 500 tonna/ 
óra feladási ka pacitású, 
7 frakcióban előállított végter-
mék gyártására alkalmas ön-
járó törő- és osztályozó be-
rendezések összekapcsolá-
sára és gazdaságos üzemel-
tetésére kínál megoldásokat.
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A munkagép technikai újdonságai:
 új fejlesztésű hidraulikusan rögzíthető feladószekrény ajtók,
 továbbfejlesztett előleválasztó egység, és az áramlás irányában szélesedő 
szállító-, továbbító egységek a gyorsabb és hatékonyabb anyagmozgatás és 
feldolgozás érdekében,

 a törőlécek új rögzítő rendszere a lécek gyors és biztonságos cseréje érdekében,
 automatikus résállítás és megszorulás védelem,
 direkt meghajtás a gazdaságosság szellemében,
 új, utólagos egysíkú osztályozó a nagyobb teljesítmény érdekében,
 érintőképernyő az üzemeltetés beállításai-
hoz és a rendszerek ellenőrzéséhez.
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Az új EVO széria 
már rendelhető!




