MASZYNY MOBILNE

TERMINATOR

Wolnoobrotowy, jednowałowy rozdrabniacz wstępny

TERMINATOR
napęd
silnik diesel:
moc (kW/KM):
wał rozdrabniający – 1 szt.
długość (mm):
średnica (mm):
ilość obrotów (min-1):
wydajność (w zależności
od materiału) (t/h):
opcje:

3400

3400S

5000

5000S

6000S

CAT® C9
242/330

CAT® C9
242/330

CAT® C13
328/446

CAT® C13
328/446

CAT® C18
447/608

max 29

max 29

3000
1050
max 29

max 32

do 45

do 50

do 60

do 80

CRAMBO

Wolnoobrotowy, rozdrabniacz dwuwałowy

CRAMBO
napęd

5000
hydrauliczny*

6000

4200 direct

5200 direct
mechaniczny**

6200 direct

CAT® C9

CAT® C13

CAT® C18

CAT® C9

CAT® C13

CAT® C18

328/446

447/608

242/330

328/446

447/608

max 38

moc (kW/KM):
242/330
wał rozdrabniający – 2 szt.
długość (mm):
średnica (mm):

do 100

ilość obrotów (min-1):

max 32

różne rodzaje zębów dla różnych materiałów, podwozie kołowe, gąsienicowe i pod „hakowce”,
separator magnetyczny na wysięgniku, rolka magnetyczna, centralne smarowanie, instalacja
nawilżająca, kratownica do wyłapywania dużych frakcji zakłóceniowych, zdalne sterowanie itp.
S – dwa silniki hydrauliczne napędzające wał rozdrabniający z obu stron

silnik diesel:

3400

ilość zębów (szt.):
wielkość oczek
w wymiennych koszach
klasyﬁkacyjnych (mm):
wydajność (w zależności
od materiału) (t/h):

max 32

2820
610
max 41

I bieg - max 18
II bieg - max 28
134

I bieg - max 23
II bieg - max 34

I bieg - max 29
II bieg - max 44

do 80

do 120

80, 100, 125, 150, 180, 250, 300
do 45

do 60

do 100

do 55

różne rodzaje zębów dla różnych materiałów, centralne smarowanie, separacja drobnych frakcji,
separator magnetyczny na wysięgniku, rolka magnetyczna, zdalne sterowanie itp.
* napęd hydrauliczny z automatyczną regulacją obrotów uzależnioną od obciążenia i stałą kontrolą mocy
** napęd mechaniczny 2 biegi + rewers z automatyczną zmianą biegów w zależności od obciążenia

opcje:

MATERIAŁY

zmieszane odpady komunalne
odpady wielkogabarytowe
odpady przemysłowe
odpady drewniane (palety,
stare drewno, podkłady
kolejowe)
opony

RODZAJE PODWOZI

trójosiowe
gąsienicowe
na ramie pomocniczej
pod urządzenia hakowe

rozdrabnia nawet najtrudniejsze materiały, 3 rodzaje
wałów rozdrabniających (U, F, XXF) dla perfekcyjnego
doboru do określonego zastosowania
zmienna wielkość rozdrabnianej frakcji dzięki
regulowanej szczelinie tnącej
napęd hydrauliczny z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, gwarantujący dużą odporność
na materiały zakłóceniowe
niskie koszty eksploatacyjne dzięki obracalnym
zębom, które mogą być wykorzystane po zużyciu
ponownie, nawet do 3 razy
hydraulicznie składane i rozkładane ściany boczne
zasobnika

MATERIAŁY

odpady drewniane
odpady zielone
odpady leśne
(korzenie, wykarczowane
pnie, palety, słoma, trawa,
pozostałości z wyrębu lasu)

RODZAJE PODWOZI

trójosiowe
gąsienicowe
na ramie pomocniczej
pod urządzenia hakowe
5000d na podwoziu MAN

zmienna wielkość rozdrabnianej frakcji dzięki szybkiej
wymianie koszy klasyﬁkacyjnych
duży zasobnik z hydraulicznie składanymi ścianami
bocznymi
przeciwbieżnie pracujące wały zapewniają agresywne
wciąganie materiału
wolne obroty wału minimalizują frakcję drobną, emisję
hałasu i pyłu

JOKER PRIMUS MAXX MUSTANG NEMUS
Przesiewacze bębnowe

napęd
silnik diesel (kW/KM):
napęd elektryczny
z sieci (kW):
generator diesel (kVA):
bęben sitowy
średnica (mm):
długość (mm):
efektywna powierzchnia
przesiewania (m2):
ilość obrotów (min-1):
zasobnik
pojemność (m3):
wydajność (w zależności
od materiału) (m3/h):
opcje:

JOKER

PRIMUS

MAXX
MAXX E

16,5/22,5

38/51,5

62,5/85

MUSTANG E

NEMUS
2700
70/95

26 (Maxx E)

30

48 (Maxx E)

48

1800
2440

1450
4000

1800
4500

2000
5500

2000
5500

10

16

22,5

30

30

max 14

max 21

max 23

max 23

max 23

> 2,3

>3

>5

>5

>5

do 35

do 70

do 120

do 160

do 170

CRIBUS

Przesiewacze bębnowe

CRIBUS
napęd
napęd elektryczny
z sieci (kW):
generator diesel (kVA):
bęben sitowy
średnica (mm):
długość (mm):
efektywna powierzchnia
przesiewania (m2):
ilość obrotów (min-1):
zasobnik
pojemność (m3):
wydajność (w zależności
od materiału) (m3/h):
opcje:

przedłużone przenośniki dla frakcji podsitowej i nadsitowej, regulacja prędkości posuwu
przenośników, separator magnetyczny, nakładka na dyszel przesiewacza, umożliwiająca jej
podciąganie przy pomocy np. ładowarki, zgarniak dla okrągłej szczotki, wymienne bębny sitowe,
wymienne segmenty sitowe, zdalne sterowanie itp.
E - napęd elektryczny maszyn w wersji E jest wyjątkowo energooszczędny

MATERIAŁY

kompost
biomasa
kora, zrębki drewniane
rozdrobnione odpady
drewniane
rozdrobnione odpady

szeroki typoszereg maszyn dla zaspokojenia
wszystkich wymagań wydajnościowych
wytrzymały zasobnik z automatyczną kontrolą posuwu
przenośnika dla zapewnienia nieprzerwanej pracy sita
Maxx, Mustang, Nemus: napęd DRUMGRIP będący
połączeniem wytrzymałego napędu łańcuchowego
z cichą pracą napędu ciernego
Maxx E: do wyboru bęben sitowy ze stałą perforacją
lub elastyczny system z wymiennymi segmentami
przesiewającymi

MATERIAŁY

kompost
biomasa
odpady drewniane
rozdrobnione odpady
ziemia, żwir, piasek

2800

3800

5000

25

30

36

30

48

48

4600

2200
6000

7700

28

38

50

max 20
>5

>5

>6

do 170

do 220

do 270

generator prądu, rolka magnetyczna, regulowane prędkości przenośników, wentylator
o odwracalnym kierunku dmuchania, zdalne sterowanie, centralne smarowanie, ﬁltr cząstek
stałych, kratownica nad zasobnikiem dla oddzielenia grubej frakcji, kontrola obciążenia
w zasobniku itp.

nowy bezłańcuchowy, opatentowany napęd bębna
WHEELGRIP
największa powierzchnia przesiewająca w stosunku
do długości bębna
elektryczny napęd wszystkich komponentów dla
najwyższej efektywności energetycznej i najniższych
kosztów eksploatacji
łatwy w konserwacji z optymalnym dostępem
serwisowym i wieloma rozwiązaniami bezobsługowymi

MULTISTAR S3 / M3 / L3/ XL3 / XXL2

Przesiewacze gwiaździste

HURRIKAN

Separator pneumatyczny

STONEFEX

Separator kamieni z biomasy

HURRIFEX

Separator kamieni i folii

MULTISTAR
S3
M3
L3
XL3
napęd
napęd elektryczny
24,4
39
z sieci (kW):
generator diesel (kVA):
38 / 50 (opcja)
48
60
60
pokład przesiewający - dł. x szer. (mm) / powierzchnia (m²):
drobno:
4250 x 900 / 3,9 3591 x 1138 / 4,1 5852 x 1250 / 7,3 5450 x 1250 / 6,8
zgrubnie:
2400 x 900 / 2,1 2132 x 1138 / 2,4 3198 x 1200 / 3,85 5000 x 1200 / 6
zasobnik
pojemność (m3):
~5
~7
~7
~ 2,5 / 3,5
wielkość
pozyskiwanych frakcji
podsitowej (mm):
0 / 10…25
średniej (mm):
10...25 / 60…90
nadsitowej (mm):
wydajność (w zależności
od materiału) (m3/h):
opcje:

MATERIAŁY

> 60…90
do 100

do 120

XXL2

60
7000 x 1600 / 11
~ 10

0 / 15…30
> 15…30

do 250

do 300

STONEFEX
HURRIKAN
HURRIKAN S
HURRIFEX
napęd
26
silnik elektryczny (kW):
26
44
48
30
generator diesel (kVA):
48
60
60
podawanie materiału
1200
szerokość zasypowa (mm):
1600
1200
3150
wysokość zasypowa (mm):
regulowana od 1950 do 2250
2800
wymiary transportowe
8300 x 2550 x 4000 12000 x 2550 x 4000
dł. x szer. x wys. (mm):
8300 x 2550 x 4000
11000 x 2550 x 4000
waga (t):
~ 6,5
~ 10
~ 10
~ 14
wydajność (w zależności
do
40
do
100
do
60
od materiału) (m3/h):
rolka
magnetyczna,
separator
frakcji
rolującej,
falownik
do
sterowania
wentylatorem
ssącym,
opcje:
kanały wlotowe, pokrywy podajnika wibracyjnego, zdalne sterowanie itp.
S – mocniejsza wersja z powiększoną sekcją zasysania (2 dmuchawy)

do 500

różne warianty pokładów przesiewających, rolka magnetyczna, centralne smarowanie, wstępne
odsiewanie materiałów zakłóceniowych nad zsypem, mechanizm przesuwania po placu, zdalne
sterowanie, separator powietrzny, przenośnik frakcji nadsitowej, separator frakcji rolującej,
ścianki boczne zasobnika zabezpieczające przed przesypywaniem się materiału itp.

opatentowany system „tłocząco-ssący”
zapewnia niezwykle wysoki stopień
separacji lekkiej frakcji od całego
podawanego strumienia materiału

energooszczędny napęd elektryczny dla największej
efektywności i niskich kosztów eksploatacji

wysoka wydajność z ponad 90%
selektywnością poprzez precyzyjną
regulację parametrów w zależności
od materiału wsadowego

kompost
biomasa
kora, zrębki drewniane
rozdrobnione odpady
drewniane
rozdrobnione odpady

precyzyjna separacja na 3 frakcje w jednym
przejściu nawet przy wilgotnym materiale
opatentowany system samoczyszczenia gwiazd
CLEANSTAR
wysoka elastyczność, zmiana wielkości frakcji
w kilka sekund poprzez prostą regulację prędkości
obrotów na panelu sterowniczym

kompatybilny z większością dostępnych
sit mobilnych
Hurrifex: niskie koszty zużycia energii
dzięki elektrycznemu napędowi wszystkich podzespołów

aż do 90% sprawności separacji kamieni
oraz frakcji inertnej przy wydajności
na poziomie 100 m3/h
możliwość t ransportu z prę dkością
do 80 km/h oraz opcjonalny wysokoprężny
generator energii elektrycznej
łatwe przystosowanie do zmiennych
właściwości materiału wejściowego

MATERIAŁY

kompost
biomasa

AXTOR

CHIPPO

Rębak szybkoobrotowy

CHIPPO
napęd
typ:
moc (kW/KM):
podawanie materiału
stół podający
dł. x szer. (mm):
średnica wału
zrębującego (mm):
ilość obrotów (min-1):
wydajność (w zależności
od materiału) (m3/h):
opcje:

MATERIAŁY

kłody
gałęzie
odpady leśne

Uniwersalny rozdrabniacz do odpadów zielonych i drewna

510 C

5010 Cd

przez WOM traktora
370/500

z ciężarówki MAN
353/480
2180 x 1680
1050
400 i 560

do 180

do 220

dwie prędkości wału, kosze klasyﬁkacyjne, zwiększenie pojemności zasobnika, regulowana
prędkość dmuchawy, przenośnik opróżniający, żurawik podający Epsilon, chwytak do drewna,
podwozie MAN (3-mosty/4-mosty, kabina do obsługi rębaka/kabina żurawika), centralne
smarowanie, zdalne sterowanie, łuparka hydrauliczna do drewna itp.

agresywne wciąganie materiału dzięki wstępnej
kompresji uzyskiwanej poprzez układ 2 pionowych
i 2 poziomych walców wciągających
szybkość zrębkowania automatycznie dopasowuje się
do rodzaju materiału
perfekcyjne rozmiary zrębków dzięki dużemu wałowi
i wysunięciu ostrzy tnących
wybór wyrzutu poprzez energooszczędny przenośnik
taśmowy lub poprzez precyzyjną dmuchawę z regulowaną
prędkością

AXTOR
napęd
silnik diesel:
moc (kW/KM):
podawanie materiału
stół podawczy
dł. x szer. (mm):
średnica wału
rozdrabniającego (mm):
ilość obrotów (min-1):
wydajność (w zależności
od materiału) (m3/h):
opcje:

6010

8012

CAT® C13
354/480

CAT® C15
433/590

CAT® C18
570/775

5600 x 1430

6000 x 2100

1100

1250

445 (w trybie rębaka) lub 810 (w trybie rozdrabniacza)

400 / 730

do 310

do 400

dwie prędkości wału, boki na zawiasach, zestawy narzędzi, kosze klasyﬁkacyjne, przedłużenie
przenośnika opróżniającego, rolka magnetyczna, mechanizm podciągowy, dodatkowy zbiornik
paliwa, podwozie gąsienicowe lub kołowe, zdalne sterowanie itp.

MATERIAŁY

kłody
odpady zielone
odpady leśne
odpady drewniane
nieprzetworzone

RODZAJE PODWOZIA
kołowe
gąsienicowe
podciągnik siodłowy

5010

długa przestrzeń załadunku, otwarta z przodu,
z możliwością załadunku z obu stron
2 tryby rozdrabniania: tryb rozdrabniacza do odpadów
z biomasy lub tryb rębaka do pni drzew
idealny dostęp serwisowy do silnika oraz do jednostki
rozdrabniającej
aktywny system wciągający i wydajna geometria
cięcia dla zmniejszenia zużycia paliwa aż do 30%
w porównaniu do konkurencji

TOPTURN X

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Samojezdna przerzucarka do pryzm kompostowych

Maszyny stacjonarne (rozdrabniacze wolnoobrotowe,
separatory balistyczne, dyskowe, pneumatyczne
i magnetyczne, mieszarko-rozdrabniacze, przesiewacze
bębnowe i gwiaździste) oraz linie technologiczne
do produkcji paliwa RDF i do fermentacji mokrej
produkcji Komptech GmbH (Austria).
Prasy belujące produkcji ﬁrmy Macpresse Europa S.r.l.
(Włochy).
Automatyczne owijarki do bel sprasowanych
produkcji ﬁrmy PTF Haeusser GmbH (Niemcy).

TOPTURN
napęd
silnik diesel:
moc (kW/KM):
wał przerzucający
średnica (mm):
ilość obrotów (min-1):
wymiary pryzmy
max szerokość (mm):
max wysokość (mm):
max przekrój (m2)*:
prędkość jazdy
wydajność (w zależności
od materiału) (m3/h):
opcje:

X4500

X55

X63

CAT® C7,1
151/205 lub opcja 205/278

CAT® C9
242/330

CAT® C9
287/390

1200
0-195

1200
0-195

1400
0-195

5000 lub 5300
5700 lub 6000
4500
1500
2800
2200 (+380)
do 5,1
do 7,8
do 9
napęd jazdy hydrostatyczny z płynną regulacją prędkości
do 3000

do 4000

do 4500

listwa zdzierająca, instalacja do nawilżania pryzm, wyrzut boczny, dwa zakresy prędkości,
centralne smarowanie, ﬁltr przeciwzapachowy, pługi zgarniające itp.
* w zależności od kąta usypowego i wilgotności kompostu

MATERIAŁY

kompost
odpady rozdrobnione
biomasa
zanieczyszczona gleba
osady z oczyszczalni ścieków

RODZAJE PODWOZIA

kołowe
gąsienicowe

komfortowa kabina z dużą ilością miejsca i intuicyjnym
sterowaniem, podnoszona w opcji
duży wał przerzucający dla wysokiej wydajności
i znakomitych parametrów przerzucania z wysoką
odpornością na zużycie
łatwy dostęp serwisowy ze schodkami i zintegrowanymi
podestami

Rębako-rozdrabniacze do gałęzi i drewna produkcji
ﬁrmy TS Industrie (Francja/Niemcy).
Rozrywarki worków produkcji ﬁrmy
Lagertechnik GmbH (Niemcy).
Uniwersalne rozdrabniacze do recyklingu i produkcji
paliwa RDF produkcji ﬁrmy Andritz MeWa (Niemcy).
Separatory rezonansowe typu ﬂip ﬂop i sita wibracyjne
produkcji ﬁrmy Binder+Co (Austria).
Stacjonarne separatory powietrzne i stoły separujące
materiały w zależności od ich gęstości produkcji ﬁrmy
Trennso-Technik (Niemcy).
Agrex-Eco Sp. z o. o.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
tel. +48 22 644 03 05
fax +48 22 649 08 51
www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl
Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków
tel./fax +48 12 380 15 35
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i specyﬁkacji ze względu na ciągły rozwój maszyn.

