PŘEDSTAVUJEME: ŘADA RM MSC
TŘÍDIČE – VIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NÁSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI
VĚTŠÍ POČET FRAKCÍ
Třídicí síta RUBBLE MASTER byly vyvinuty pro provozovatele vyžadující vysoký objem vysoce kvalitního výsledného produktu. Unikátní a vysoce výkonná třídicí jednotka je díky svému řešení optimální variantou dynamiky. Díky
doplněnému dopravníku pro 4. produkt je stroj schopen dodat materiál až 5 různých tříd.

Systém upevnění sít
Rychlost a pohodlnost při výměně síta.

Vibrační sklopný rošt pro náročné
podmínky

Široká vstupní dvířka do motorového prostoru

Dvouplošinový vibrační rošt pro aktivní třídění

Zajišťují dokonalý přístup pro servis a údržbu

vstupního materiálu před násypkou (nadstan-

motoru a hydrauliky.

dardní vybavení).

Čtvrtý dopravník pro prostorové
stroje
Širší pás pro efektivní tok materiálu.

Násypka 9,2 m³,
široká podávací plocha
Umožňuje použití širších nakládkových lopat.

Široké skluzy a vynášecí pásy
Zajišťuje optimální tok materiálu a delší
životnost pásu při nastavitelné rychlosti pásu.

Vysoce výkonná třídicí jednotka

Nastavitelný sklon třídicí jednotky a výšky podávacího
dopravníku

Třídicí plochy

Je vybavena nastavitelným sklonem a dosahuje výjimečných

Velké množství kombinací a konfigurací

Proplachování – nadstandardní
vybavení

Násypka s dvířky – nadstandardní
vybavení

výsledků s amplitudou až 10 mm a tím nejvyšším výkonem i v

Snadnější přístup při výměně síta a optimalizovaná kapacita díky

pro horní i dolní třídicí plochy, včetně např.

Mokré třídění pro zvýšení kvality produktu.

Regulace a nastavitelnost toku materiálu z ná-

řadě možností nastavení.

čtvercovýchi podlouhlých ok a harfových sít.

případě náročných materiálů.

sypky na hlavní dopravník.

PRACOVNÍ ROZMĚRY
17950 mm

ÚDAJE
ŘADA: TŘÍDIČE PODLE VELIKOSTI
VIBRAČNÍ TŘÍDICÍ TECHNIKA

5380 mm
3300 - 4555 mm

RM MSC5700M-2D

RM MSC6500M-3D

RM MSC8500M-2D

Třídicí jednotka, plocha síta

3.660 x 1.525 mm

4.265 x 1.525 mm

5.485 x 1.525 mm

Pracovní úhel jednotky

25° - 35°

18° - 30°

20° - 30°

Násypka, objem

9,2 m³

9,2 m³

9,2 m³

Násypka, šířka pásu

1.050 mm

1.050 mm

1.050 mm

Hlavní dopravník, šířka pásu

1.050 mm

1.050 mm

1.050 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, šířka pásu

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, výška shozu

3.300 - 4.555 mm

3.250 - 4.280 mm

3.750 - 4.960 mm

Vynášecí pás boční, šířka pásu

650 mm

650 mm

800 mm

Vynášecí pás boční, výška shozu

5.050 mm

5.120 mm | 5.220 mm

5.100 mm

Transportní rozměry (d x š x v)

15.850 x 3.000 x 3.330 mm

16.220 x 3.000 x 3.385 mm

17.650 x 3.000 x 3.400 mm

Hmotnost, stroj v základním
provedení

26.800 kg

32.000 kg

32.000 kg

Skrápěcí zařízení
(nadstandardní vybavení) vč.
ostřikovačů a záchytného boxu

–

–

16540 mm

16180 mm

17740 mm

5165 mm
3250 - 4280 mm

17900 mm

18730 mm

6025 mm
3750 - 4960 mm

Nadstandardní vybavení
15705 mm

RM MSC8500M-3D

RM MSC10500M-2D

RM MSC10500M-3D

Třídicí jednotka, plocha síta

5.485 x 1.525 mm

6.700 x 1.525 mm

6.700 x 1.525 mm

Pracovní úhel jednotky

20° - 30°

20° - 30°

20° - 30°

Násypka, objem

9,2 m³

9,2 m³

9,2 m³

Násypka, šířka pásu

1.050 mm

1.050 mm

1.050 mm

Hlavní dopravník, šířka pásu

1.050 mm

1.050 mm

1.050 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, šířka pásu

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, výška shozu

3.880 - 5.025 mm

4.300 - 5.675 mm

4.700 - 5.725 mm

Vynášecí pás boční, šířka pásu

800 mm

800 mm

800 mm

Vynášecí pás boční, výška shozu

4.700 mm | 4.615 mm

5.100 mm

5.100 mm

Transportní rozměry (d x š x v)

17.610 x 3.000 x 3.550 mm

18.850 x 3.000 x 3.400 mm

18.860 x 3.000 x 3.500 mm

Hmotnost, stroj v základním
provedení

34.500 kg

33.000 kg

35.500 kg

Skrápěcí zařízení
(nadstandardní vybavení) vč.
ostřikovačů a záchytného boxu

Nadstandardní vybavení

Nadstandardní vybavení

Nadstandardní vybavení

18735 mm

6105 mm

Rozměry v mm. Specifikace podléhají změnám v souladu s technickým
vývojem. Stroj je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu č.
2006/42/ES.

3880 - 5025 mm

RM MSC10500-2D
17900 mm

19990 mm

6625 mm

4300 - 5675 mm

17900 mm

19950 mm

6800 mm
4700 - 5725 mm

