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CRIBUS 3800 E 

Uniwersalny przesiewacz bębnowy 
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CRIBUS 3800 E 

CRIBUS 

CRIBUS 3800 E redefiniuje pojęcie mobilnych przesiewaczy 
bębnowych. Liczne innowacje stworzyły maszynę o najwyższym 
poziomie funkcjonalności, efektywności i najniższych kosztach 

użytkowania. Maszynę, która równocześnie wytycza nowe 
standardy. Fundamentalny wpływ na rentowność urządzenia ma 
zastosowany w nim układ napędowy - wszystko w maszynie 

CRIBUS jest napędzane elektrycznie, od przenośnika w zasobniku 
do przenośników wyrzutowych. Minimalizuje to koszty zużycia 
energii elektrycznej i eksploatacji całego urządzenia, wyposażonego 

w nowo skonstruowany bezpośredni napęd bębna WHEELGRIP.  
 
ZALETY  

 największe mobilne sito bębnowe mocowane centralnie 

na podwoziu kołowym, 

 15% więcej powierzchni przesiewania i o 15% dłuższa 

długość przesiewania w porównaniu z konkurencją, 

 20% większy przekrój ładowania zasobnika niż u 

konkurencji , 

 napęd elektryczny wszystkich elementów o najwyższej 

wydajności energetycznej,  

 nowa koncepcja napędu bębna bez łańcucha poprzez 

opatentowany  system WHEELGRIP, 

 najwyższa łatwość obsługi, doskonały dostęp do 

wszystkich zespołów i wiele rozwiązań technicznych nie 

wymagających obsługi. 

 

CRIBUS 3800 E 

Zastosowania: kompost, kora drzewna, biomasa, 
wstępnie rozdrobnione resztki z  

gospodarstw domowych oraz odpady 
wielkogabarytowe, piasek, żwir, gleba, 
materiały kopalne oraz inne materiały  

możliwe do przesiania 

do 100 mm 

do 225 m
3
/h 

Wielkość oczek: 

Wydajność: 
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ISTOTNE FAKTY 

Największy bęben dla największej wydajności  
 
Z bębnem o średnicy 2200 mm o efektywnej długości 
przesiewania 5500 mm, CRIBUS ma największą powierzchnie 

przesiewania w swojej klasie. Powierzchnia zasypu zasobnika, 
średnica bębna sama w sobie i niedościgniony prześwit do 
bocznych ścian maszyny umożliwiają uzyskanie frakcji o 

większych kształtach i rozmiarach w płynnym procesie 
przesiewania na oczkach nawet o średnicy 100 mm.  
 

 
 
 

Oszczędność kosztów ze względu na elektryczny 
napęd 
 
Energia do napędów elektrycznych przekazywana jest 
bezpośrednio z generatora prądu zasilanego silnikiem 
wysokoprężnym lub też bezpośrednio z sieci zewnętrznej.  
 
Oszczędność energii przy zasilaniu z sieci elektrycznej (lub 
przez własny generator prądu) w porównaniu do napędu 

hydraulicznego 
•    do 75% (25%) mniejsze zużycie energii 
•    do 30% (15%) niższe koszty części zamiennych 
•    do 25% (5%) niższe koszty eksploatacyjne  
 
 

 
 

Wydajny napęd bębna 

 
Nowy układ przeniesienia napędu z przekładnią cierną został 
opatentowany pod nazwą WHEELGRIP. Ma on najwyższy 

stopień sprawności, zmniejsza koszty zużycia i serwisu do 
minimum, gdyż nie zawiera elementów takich jak łańcuchy, koła 
zębate czy dodatkowe łożyska. 
 
 
 

 

Serwis to radość 

 
Wystarczy złożyć w dół ściany boczne, aby mieć dostęp do 
bębna. Żadne narzędzia nie są potrzebne do jego wymiany. 
Bęben jest podnoszony za pomocą ramion podtrzymujących, a 

następnie wysuwany przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego. 
Duże pokrywy zapewniają doskonały dostęp do całej komory  
silnika. Generator może być zamontowany na maszynie lub 

ustawiony na zewnątrz niej.  
 
 

 
 

Wysoki stopień wygody operatora 
 
Maszyna jest sterowana z zewnątrz i charakteryzuje się 
najwyższym stopniem wygody obsługi dzięki w pełni 

elektronicznemu układowi sterowania. Wyświetlacz graficzny 
obrazuje stan pracy, a wszystkie funkcje są widoczne i łatwo 
konfigurowalne. 
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Specyfikacja techniczna 

> 4000 mm 6000 mm 

4000 mm 
3350 mm 3500 mm CRIBUS 3800 

2950 mm 

16300 mm 

30° 
35° 

6560 mm 

CRIBUS 3800 E 

Napęd 
Pobór mocy elektrycznej: 
Generator prądu napędzany silnikiem wysokoprężnym: 
Liczba cylindrów: 

 30 kW 
 53 KVA 
   3 

11 950 x 2 550 x 4 000 mm 
16 300 x 6 560 x 4 000 mm 
       18 000 kg 

 2 200 mm 
 6 000 mm 
   38 m

2 
6/8/10 mm 
   do 100 mm 
  700 mm 

 >5,0 m
3 

>4 000 mm 
1 675 mm 
2 950 mm 
1 200 mm 

6 550 mm 
1 000 mm 
5 120 mm 
1 000 mm 

do 225 m
3
/h 

Wymiary maszyny 
Wymiary transportowe dł. x szer. x wys.: 
Wymiary robocze dł. x szer. x wys.: 
Masa całkowita: 

Bęben 
Średnica: 
Długość: 
Efektywna powierzchnia sita: 
Grubość przesiewanego materiału: 
Wielkość oczek: 
Średnica szczotki czyszczącej bęben: 

Zasobnik 
Pojemność: 
Długość zasypu: 
Szerokość zasypu: 
Wysokość zasypowa: 
Szerokość taśmy podajnika: 

Przenośniki taśmowe 
Długość przenośnika frakcji podsitowej: 
Szerokość przenośnika frakcji podsitowej: 
Długość przenośnika frakcji nadsitowej: 
Szerokość przenośnika frakcji nadsitowej: 

Wydajność (zależna od materiału oraz bębna) 

Komptech GmbH 
Kühau 37 
A-8130 Frohnleiten 
[t] +43 3126 505 - 0 
[f] +43 3126 505 - 505 
[e] info@komptech.com 

Agrex-Eco Sp. z o.o. 
ul. Puławska 469 
02-844 Warszawa 
[t] +48 22 644 03 05 
[f] +48 22 649 08 51 
[e] info@agrex-eco.pl 

www.komptech.com 
www.agrex-eco.pl 
 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych E_10/2009 


