MOBILNA KRUSZARKA SZCZĘKOWA
MOBILNA KRUSZARKA SZCZĘKOWA

DANE TECHNICZNE:
Wydajność [t/h]

do 250

• Waga
Otwór wlotowy
[mm] transportowa wraz z separatorem
1000x600
magnetycznym wynosi 27 ton
• Niska
waga
i kompaktowe wymiary
pozwalają na
Rozmiar ziarna
nadawy
[mm]
950x550
wspólny transport maszyny wraz z urządzeniami
podającymi
Wymiary transportowe dł. x szer. x wys. [m] 9,5x2,5x3,1
• Jedyna taka kruszarka z napędem w pełni
elektrycznym/diesel-electric w swojej klasie
Waga [t]
26,2
• Największa komora kruszenia w swojej klasie
Łatwe sterowanie
wieloma trybami
Waga wraz z• opcjami
[t]
27,2
pozwalającymi na dostosowanie maszyny do
wymagań operatora
Zminimalizowany czas przestoju dzięki
systemowi2.0wykrywania ciał obcych
FUNKCJONALNOŚĆ
Automatic-Quick-Release z automatycznym
szybkim otwarciem, aby zresetować szczelinę
• Możliwe sterowanie i regulacja podajnika
kruszenia
• Nowy, 10-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym
• Dostępna
jest aplikacja SBM Crush Control
interfejsem
użytkownika
oraz zdalne monitorowanie
• Zdalne sterowanie
radiowe
statusu pracy
•

•

Całodobowa
kontrola zai rozruch
pomocąbez
aplikacji
Uruchomienie
użycia SBM
Crush •Control
dodatkowych narzędzi

Dystrybutor: AMAGO Sp. z o.o., Cholerzyn 383,32-060 Liszki
Kontakt:

tel. +48 662 179 005, www.amago.pl

MOBILNA KRUSZARKA SZCZĘKOWA
MOBILNA KRUSZARKA SZCZĘKOWA

DANE TECHNICZNE:
Wydajność [t/h]

do 400

Otwór wlotowy [mm]

1100x700

Rozmiar ziarna nadawy [mm]

1000x650

Wymiary transportowe dł. x szer. x wys. [m]

13,7x3x3,6

Waga [t]

36,5

FUNKCJONALNOŚĆ
2.0
Waga
transportowa
wraz z40
separatorem
• • Waga
transportowa
poniżej
ton
magnetycznym wynosi 27 ton
• sterowanie
Napęd spalinowoelektryczny
(hybrydowy), dostępny
• Możliwe
i regulacja
podajnika
• także
Niska
waga
i kompaktowe wymiary pozwalają na
w tej
klasie
• Nowy, 10-calowy
ekran
dotykowy
z intuicyjnym
wspólny
transport
maszyny
wraz z urządzeniami
interfejsem
użytkownika
podającymi
• Optymalny
przepływ materiału
•
•

Zdalne sterowanie radiowe z dostępnymi 10
Jedyna taka
kruszarka
z napędem
w pełni
• • Największa
komora
kruszenia
w swojej
klasie
funkcjami
elektrycznym/diesel-electric w swojej klasie
Pełna kontrola
aplikacji
SBM Crush
• Łatwedzięki
sterowanie
wieloma
trybami pracy,
Control • pozwalającymi
na dostosowanie
doswojej
wymagań
Największa komora
kruszenia w
klasie
operatora
• Łatwe sterowanie wieloma trybami
• Zminimalizowany
czas
przestoju dzięki
systemowi
pozwalającymi na
dostosowanie
maszyny
do
wykrywania
ciał
obcych
Automatic-Quick-Release
wymagań operatora
z automatycznym szybkim otwarciem, aby
• zresetować
Zminimalizowany
czas
przestoju dzięki
szczelinę
kruszenia
systemowi wykrywania ciał obcych
• Dostępna
jest aplikacja SBMz Crush
Control oraz
Automatic-Quick-Release
automatycznym
zdalne
monitorowanie
statusu
pracy szczelinę
szybkim
otwarciem, aby
zresetować
kruszenia
• Uruchomienie i rozruch bez użycia dodatkowych
• narzędzi
Dostępna jest aplikacja SBM Crush Control
oraz zdalne monitorowanie
statusu3-osiowe
pracy podwozie transportowe „DOLLY”
• Dostępne
•

Uruchomienie i rozruch bez użycia
dodatkowych narzędzi

Dystrybutor: AMAGO Sp. z o.o., Cholerzyn 383,32-060 Liszki
Dystrybutor:
Sp. 179
z o.o.,
Cholerzyn
383,32-060 Liszki
AMAGO
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MOBILNA KRUSZARKA SZCZĘKOWA
MOBILNA KRUSZARKA SZCZĘKOWA

DANE TECHNICZNE:
Wydajność [t/h]

do 450

Otwór wlotowy [mm]

1100x700

Rozmiar ziarna nadawy [mm]

1000x600

Wymiary transportowe dł. x szer. x wys. [m]

14,7x2,9x3,6

Waga [t]

39,2

• Waga
transportowa
wraz40
z separatorem
• Waga
transportowa
poniżej
ton
FUNKCJONALNOŚĆ
2.0
magnetycznym
wynosi 27 ton
Napęd spalinowo- elektryczny (hybrydowy) dostępny
• tejNiska
w
klasiewaga i kompaktowe wymiary pozwalają na
wspólny transport
maszyny
wraz z urządzeniami
Możliwe sterowanie
i regulacja
podajnika
podającymi
• Optymalny
przepływ materiału
Nowy, 10-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym
interfejsem
użytkownika
• Jedyna
taka kruszarka
z napędem
• Dwupokładowy
przesiewacz
wstępnyw zpełni
6 trybami
elektrycznym/diesel-electric
w swojej klasie
pracy w celu
zwiększenia
wydajności
Zdalne sterowanie
radiowe
z dostępnymi
10
funkcjami
• Największa
komora
kruszenia
w swojej
klasie
• Największa
komora
kruszenia
w swojej
klasie
Pełna kontrola dzięki aplikacji SBM Crush
Control
• Łatwe
sterowanie
wieloma
trybami
• Łatwe
sterowanie
wieloma
trybami
pozwalającymi
pozwalającymiwymagań
na dostosowanie
maszyny do
na dostosowanie
do operatora
wymagań operatora
• Zminimalizowany czas przestoju dzięki systemowi
• Zminimalizowany
czas
przestoju dzięki
wykrywania
ciał obcych
Automatic-Quick-Release
systemowi
wykrywania
ciał obcych
z automatycznym szybkim otwarciem
aby
Automatic-Quick-Release
z automatycznym
zresetować szczelinę kruszenia
szybkim otwarciem, aby zresetować szczelinę
kruszenia
• Dostępna
aplikacja SBM Crush Control oraz
zdalne monitorowanie statusu pracy
• Dostępna jest aplikacja SBM Crush Control
oraz zdalne
monitorowanie
• Dostępne
3-osiowe
podwozie transportowe „DOLLY”
statusu pracy
•

•
•
•
•

•

Uruchomienie i rozruch bez użycia dodatkowych
• Uruchomienie i rozruch bez użycia
narzędzi
dodatkowych narzędzi

Dystrybutor: AMAGO Sp. z o.o., Cholerzyn 383,32-060 Liszki
Dystrybutor:
AMAGO
Sp. 179
z o.o.,
Cholerzyn
383,32-060 Liszki
Kontakt:
tel. +48 662
005,
www.amago.pl
Dystrybutor:
AMAGO
Sp. z o.o.,
Cholerzyn
383,32-060 Liszki
Kontakt:
Kontakt:

tel. +48 662 179 005, www.amago.pl
tel. +48 662 179 005, www.amago.pl

MOBILNA KRUSZARKA UDAROWA
MOBILNA
MOBILNA
KRUSZARKA
KRUSZARKA
UDAROWA
SZCZĘKOWA

DANE TECHNICZNE:
Wydajność [t/h]

do 250

• Waga
transportowa
wraz
separatorem
Waga
transportowa
poniżej
30t zwraz
z jednostką
Otwór •wlotowy
[mm]
960x650
magnetycznym
wynosi
27
ton
do przesiewania wtórnego i przenośnikiem
recyrkulacyjnym nadziarna (masa bez jednostki
• Niska waga
i kompaktowe
przesiewania
23t) wymiary pozwalają na
Rozmiar ziarna
nadawywtórnego
[mm]
wspólny
transport
maszyny wraz 0-500
z urządzeniami
podającymi
• Jedyna kruszarka udarowa z napędem spalinowo(hybrydowym)
w swojej
Wymiary elektrycznym
transportowe
dł. xkruszarka
szer. x wys.
[m] klasie
9,7x2,55x3
• Jedyna taka
z napędem
w pełni
elektrycznym/diesel-electric
w
swojej
klasie
• Rynna wibracyjna pod wylotem z kruszarki

Waga [t]
• Największa
w22,8
swojej klasie
• Łatwe
sterowanie komora
wielomakruszenia
trybami pracy,
umożliwiające dostosowanie maszyny do
• Łatwe
sterowanie wieloma
trybami
poziomu
doświadczenia
operatora
Waga wraz
z opcjami
[t]
27maszyny do
pozwalającymi
na dostosowanie
wymagań
operatora
• Dostępna
jest aplikacja
SBM Crush Control oraz
zdalne monitorowanie statusu pracy
• Zminimalizowany czas przestoju dzięki
systemowi
wykrywania
• Optymalny
przepływ
materiałuciał obcych
Automatic-Quick-Release
z automatycznym
FUNKCJONALNOŚĆ
2.0
szybkim otwarciem, aby zresetować szczelinę
• Uruchomienie i rozruch bez użycia dodatkowych
kruszenia i regulacja podajnika
• Możliwe
sterowanie
narzędzi
•
•
•

Nowy, •10-calowy
dotykowySBM
z intuicyjnym
Dostępnaekran
jest aplikacja
Crush Control
interfejsem
użytkownika
oraz
zdalne monitorowanie
statusu pracy
Zdalne sterowanie radiowe
• Uruchomienie
użycia SBM
Całodobowa
kontrola zai rozruch
pomocąbez
aplikacji
dodatkowych narzędzi
Crush Control

Dystrybutor: AMAGO Sp. z o.o., Cholerzyn 383,32-060 Liszki
Dystrybutor:tel.
AMAGO
Sp.
z o.o.,
383,32-060 Liszki
Kontakt:
+48 662
179
005, Cholerzyn
www.amago.pl
Dystrybutor: AMAGO
Sp.
z o.o.,
Cholerzyn
383,32-060 Liszki
Kontakt:
Kontakt:

tel. +48 662 179 005, www.amago.pl
tel. +48 662 179 005, www.amago.pl

MOBILNA KRUSZARKA UDAROWA
MOBILNA KRUSZARKA UDAROWA
SZCZĘKOWA

DANE TECHNICZNE:
Wydajność [t/h]

do 400

• Waga
transportowa
poniżej
50t
wraz z jednostką
• Waga
transportowa
wraz
z separatorem
Otwór wlotowy
[mm]
do przesiewania
wtórnego
przenośnikiem
magnetycznym
wynosii 27
ton 1260x800
recyrkulacyjnym nadziarna (waga bez opcji 43t)
• Niska waga i kompaktowe wymiary pozwalają na
Rozmiar
nadawy
[mm]
• ziarna
Napęd
spalinowo-elektryczny
(hybrydowy)
dostępny
wspólny
transport
maszyny
wraz 0-800
z urządzeniami
takżepodającymi
w tej klasie
Wymiary
dł. xkruszarka
szer. udarowe
x wys.
[m]w komorze
16,5x3x3,6
• transportowe
Dwie
niezależne
listwy
• Jedyna
taka
z napędem
w pełni
kruszenia
elektrycznym/diesel-electric w swojej klasie
Waga [t]
•

Rynna
wibracyjna
pod wylotem
z kruszarki
• Największa
komora
kruszenia
w43swojej klasie

• Łatwe
sterowanie
wieloma
trybami
pracy,
• Łatwe
sterowanie
wieloma
trybami
dostosowanie
maszyny
do
Waga wrazumożliwiające
z opcjami
[t]
47,1
pozwalającymi na dostosowanie maszyny
do
poziomu
doświadczenia
operatora
wymagań operatora
Dostępna
jest aplikacjaczas
SBMprzestoju
Crush Control
• Zminimalizowany
dzięki oraz
zdalne
monitorowanie
systemowi wykrywania ciał obcych
statusu
pracy 2.0
Automatic-Quick-Release
z automatycznym
FUNKCJONALNOŚĆ
•

•
•
•
•

szybkim otwarciem, aby zresetować szczelinę
•
Optymalny
przepływ
materiału
kruszenia
Możliwe sterowanie
i regulacja
podajnika

• Uruchomienie
ijest
rozruch
bez SBM
użycia
dodatkowych
Nowy,
dotykowy
z intuicyjnym
•10-calowy
Dostępnaekran
aplikacja
Crush
Control
interfejsem
użytkownika
narzędzi
oraz
zdalne monitorowanie
statusu pracy
Zdalne
sterowanie
radiowe z transportowe
dostępnymi„DOLLY”
10
•
Dostępne
3-osiowepodwozie
funkcjami
• Uruchomienie i rozruch bez użycia
dodatkowych
Pełna kontrola
dziękinarzędzi
aplikacji SBM Crush
Control

Dystrybutor: AMAGO Sp. z o.o., Cholerzyn 383,32-060 Liszki
Dystrybutor:
AMAGO
Sp. 179
z o.o.,
Cholerzyn
383,32-060 Liszki
Kontakt:
tel. +48 662
005,
www.amago.pl
Dystrybutor:
AMAGO
Sp. z o.o.,
Cholerzyn
383,32-060 Liszki
Kontakt:
Kontakt:
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MOBILNA KRUSZARKA UDAROWA
MOBILNA
MOBILNA
KRUSZARKA
KRUSZARKA
UDAROWA
SZCZĘKOWA

DANE TECHNICZNE:
Wydajność [t/h]

do 450

• Waga transportowa poniżej 50t wraz z jednostką
• Waga transportowa wraz z separatorem
do przesiewania
wtórnego i przenośnikiem
Otwór wlotowy
[mm]
magnetycznym
wynosi 27 ton 1260x800
recyrkulacyjnym nadziarna (waga bez opcji 43t)
• Niska waga i kompaktowe wymiary pozwalają na
Napędnadawy
spalinowo-elektryczny
(hybrydowy) dostępny
Rozmiar• ziarna
[mm]
wspólny transport
maszyny wraz 0-800
z urządzeniami
także w tej klasie
podającymi
• transportowe
Dwupokładowy
wstępny
z 6 trybami
Wymiary
dł. przesiewacz
xkruszarka
szer. x wys.
[m] 17,5x3x3,6
• Jedyna taka
z napędem
w pełni
pracy w celu zwiększenia wydajności
elektrycznym/diesel-electric w swojej klasie
Waga [t]•

Rynna wibracyjna pod wylotem z kruszarki
• Największa komora kruszenia w43swojej klasie

Łatwe sterowanie wieloma trybami pracy,
• Łatwe sterowanie
wieloma
trybamido
maszyny
Waga wrazumożliwiające
z opcjami
[t] dostosowanie
49maszyny do
pozwalającymi
na
dostosowanie
poziomu doświadczenia operatora
wymagań operatora
•

Dostępna jest aplikacja SBM Crush Control oraz
• Zminimalizowany
przestoju
zdalne
monitorowanie czas
statusu
pracy dzięki
systemowi wykrywania ciał obcych
Automatic-Quick-Release
z automatycznym
FUNKCJONALNOŚĆ
2.0
• Optymalny przepływ
materiału dzięki otwieranym
szybkim otwarciem, aby zresetować szczelinę
obszarom transferowym
kruszenia i regulacja podajnika
• Możliwe sterowanie
•

•
•
•

• Uruchomienie
ijest
rozruch
bez SBM
użycia
dodatkowych
Nowy,
dotykowy
z intuicyjnym
•10-calowy
Dostępnaekran
aplikacja
Crush
Control
narzędzi
interfejsem
użytkownika
oraz zdalne monitorowanie
statusu pracy
Zdalne sterowanie radiowe z dostępnymi 10
funkcjami
• Uruchomienie i rozruch bez użycia
dodatkowych
Pełna kontrola
dziękinarzędzi
aplikacji SBM Crush
Control
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