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Материалите в тази брошура са 
само за обща информация и насоки 
и производителят не прави или дава 
никакви декларации или гаранции, че 
продуктите му ще бъдат подходящи за 
конкретната цел на клиента, като винаги 
трябва да се отправя запитване към 
производителя, за да се гарантира такава 
пригодност. Въпреки че при изготвянето на 
този документ са положени всички усилия, 
за да се гарантира неговата точност, 
производителят не поема отговорност, 
произтичаща от грешки или пропуски 
в този документ или от използването 
или тълкуването на информацията, 
съдържаща се тук. Производителят 
си запазва правото да прави промени 
в информацията в тази брошура и 
конструкцията на продуктите без уговорки 
и без уведомяване на потребителите.

БЕЗОПАСНОСТТА 
НА ПЪРВО МЯСТО

Целта на Sandvik е нулева вреда за нашите хора, 
нашата работна среда, нашите клиенти и нашите 
доставчици.

Всички ние носим отговорност и сме еднакво 
отговорни за нашето поведение, свързано с 
безопасността, и имаме правомощията да 
предприемаме необходимите действия за 
намаляване на рисковете.

Като споделяме нашите случаи от практиката и 
опит, ние научаваме важността на постоянното 
внимание към безопасността.

Пазете се и никога не пренебрегвайте 
безопасността!

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОРИ,  
РАБОТЕЩИ ЗАЕДНО – ПАРТНЬОРСТВО, 
ПОСВЕТЕНО НА БЕЗОПАСНОСТТА

Безопасността е приоритет номер едно за Sandvik. 
Искаме да работим заедно с вас като наш 
дистрибутор, за да гарантираме, че предпазваме 
всички потребители на нашите продукти от вреди.

За да предотвратим злополуки и да намалим 
общия риск, имаме нужда от помощ от нашите 
дистрибутори, като се ангажираме да четем нашите 
бюлетини за безопасност и да се придържаме към 
процедурата за докладване на опасности.

Комплект за 
първа помощ

Защитни 
средства

Аларма Психологическа
Безопасност

Номер за спеш-
ни повиквания

Авариен изход Сборен пункт
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ЕКОЛОГИЧНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Ние приемаме корпоративната отговорност много 
сериозно и можете да бъдете уверени, че нашите 
бизнес решения и действия демонстрират нашия 
фокус върху околната среда.

Нашите машини трябва да работят при най-високи 
нива на безопасност, но също така сме наясно, 
че трябва да минимизираме въздействието върху 
околната среда, като гарантираме възможно най-
ниските нива на вредни емисии.

Предприехме стъпки, за да адаптираме нашето 
портфолио и да гарантираме, че операторите могат 
да използват нашите машини по възможно най-
безопасен начин и да сведат до минимум локалното 
въздействие върху околната среда.

ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Разпоредбите за здраве и безопасност се 
различават в зависимост от региона, но ние работим 
много усилено, за да внедрим наши собствени 
международни високи стандарти, които надхвърлят 
националните минимални изисквания за безопасност.

Ние акцентираме силно върху безопасността 
при всички подобрения на процеси, както и при 
проектирането на нашето оборудване.

МИНИМИЗИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА

Нашите машини са проектирани с мисъл за вашата 
безопасност. Те разполагат с верижни системи с 
пропорционално задвижване, за да осигурят по-
контролирано маневриране на работната площадка, и 
лесно достъпни платформи за безопасна поддръжка 
и обслужване.

Освен това сме въвели мерки за намаляване на 
въздействието върху околната среда по време на 
експлоатация. Всички двигателни решения отговарят 
на най-новото глобално законодателство за емисиите, 
което гарантира, че работите не само с качествена 
конструкция, но и с екологично решение.

С цел оптимизиране на условията на труд са 
налични мерки за намаляване на шума (напр. 
гумени обшивки) и мерки за редуциране на праха, 
включително текстилни конвейерни ленти, системи за 
разпръскване на вода и водни помпи.

За да гарантираме, че спазваме най-новите насоки 
за опазване на околната среда, ние също сме 
сертифицирани по ISO 14001, за да демонстрираме 
пред вас, че нашето въздействие върху околната 
среда се измерва.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО

Ние също така прилагаме двете концепции за 
опазване на околната среда и за безопасност на 
персонала към нашата производствена дейност. 
Всички наши заводи прилагат строги мерки за 
осигуряване и подобряване на безопасността както на 
персонала, така и на посетителите.

„Безопасността на първо място“ е фундаментална 
концепция за нас и подходящото оборудване за 
безопасност е от съществено значение по всяко 
време, за да постигнем нашата цел за нулеви нива на 
трудови злополуки, заболявания и вреди за околната 
среда.

За да сме сигурни, че спазваме най-новите насоки 
за здраве и безопасност, сме сертифицирани по 
ISO 18001. Това ни помага да идентифицираме и 
контролираме рисковете за здравето и безопасността 
и да намалим риска от злополуки.
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ПОТРЕБИТЕЛСКА ПОДДРЪЖКА

КЪДЕТО ДРУГИТЕ ДАВАТ 
БЪРЗИ ОТГОВОРИ, НИЕ 
ЗАДАВАМЕ ПРАВИЛНИТЕ 
ВЪПРОСИ

ВАЖНА ЧАСТ ОТ ВАШИЯ ЕКИП

Повече от 150 години името Sandvik е синоним 
на качество. Инвестирахме сериозно в 
научноизследователска и развойна дейност, за да 
ви предоставим иновативни решения, съобразени с 
вашите нужди.

Разработихме нови продукти и придобихме много 
силни марки. Всички те са интегрирани перфектно 
в нашето портфолио, което ни поставя в уникално 
силна позиция да добавим стойност към вашата 
дейност независимо от вашите изисквания.

Нашата широка гама от мобилни трошачки и 
пресевни машини ви предоставя цялостно портфолио 
от решения, разработени в съответствие с вашите 
нужди. Гамата включва челюстни, конусни и 
роторни трошачки, трипоточни пресевни системи, 
единствената в света гама от верижни Doublescreen 
системи, скалпери и тридекови пресевни системи.

Разполагаме с гама от иновативно мобилно 
оборудване, което е доказано в осигуряването 
на висококачествени резултати по целия свят в 
различни приложения. От приложения за кариери, 
добиващи материали като гранит и варовик, 
строителни проекти, обработващи бетон и асфалт, до 
приложения за рециклиране и разрушаване
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СВЕТОВНО ПРИСЪСТВИЕ

Имаме изградена и успешна световна дистрибуторска 
мрежа. Това ни позволява да имаме глобално 
присъствие и да ви подкрепяме, независимо къде 
работите по света.

Нашата философия е да мислим глобално, но да 
действаме локално. Ние гарантираме, че ще се 
наслаждавате на възможно най-добрите продукти и 
услуги.

ЗНАНИЕ, ОСНОВАНО НА ОПИТ

Ние сме движеща сила в индустрията и част от 
глобална инженерингова група. Като такива ние 
можем да подкрепим вас и вашите дейности с нашия 
опит, решения и водещо на пазара оборудване.

–  Подход, базиран на решения, фокусиран върху и 
воден от вашите нужди

–  Иновативни технологии и инструменти, 
разработени в тясно сътрудничество с широката 
ни клиентска база

–  Глобален екип от проактивни експерти, посветени 
да ви осигурят възможно най-добрата поддръжка

–  Пионер в разработването на нови технологии

Нашите клиенти се възползват от достъп до огромна 
база знания и опит, а нашите експерти по приложения 
могат да ви помогнат да оптимизирате нашите 
продукти и да увеличите максимално продуктивността 
си.

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАС

Ние предлагаме една от най-усъвършенстваните 
и всеобхватни гами мобилни трошачки и сита в 
света. Цялата наша водеща на пазара технология е 
базирана на предоставяне на решения за повишаване 
на вашата производителност и продуктивност. Ние 
разширяваме вашите възможности, като дефинираме 
стандарти в сектора.

Нашето универсално продуктово портфолио може 
да се използва практически във всяко приложение 
в строителството, кариерите или рециклирането. 
Нашите идеи се ръководят от вашите нужди, така че 
независимо дали трябва да натрошите тонове твърда 
скала, или да произведете инертни материали с 
няколко размера, ние имаме решение за добавяне на 
стойност към вашия бизнес.

Нашият екип за изследвания и разработки отваря 
пред вас изцяло нов свят от възможности. Те 
непрекъснато работят върху начините за подобряване 
на нашето оборудване. Използвайки най-новите 
технологии, нашето оборудване е създадено според 
най-високите стандарти за качество и инженеринг.

За да сме сигурни, че спазваме най-новите насоки за 
управление на качеството, сме сертифицирани по ISO 
9001. Това ни помага да гарантираме, че получавате 
консистентни и висококачествени продукти и услуги.

СЛЕДПРОДАЖБЕНА ПОДДРЪЖКА

Ние вярваме, че продажбата на нашето оборудване е 
само началото на нашите отношения с вас

– не краят.

Вашата покупка е само началото на едно уникално 
партньорство с нас. Нашият сервизен екип е 
тук, за да подкрепи вашите нужди през дългия и 
доходоносен живот на вашите машини.
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ПОТРЕБИТЕЛСКА ПОДДРЪЖКА

ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА 
И СЛЕДПРОДАЖБЕНА 
ПОДДРЪЖКА
Предлагаме ненадминато портфолио услуги за 
следпродажбена поддръжка, на което можете да разчитате 
за ангажираност и високо ниво на обслужване, независимо 
какво се случва. Нашата цел е да сведем престоя на 
оборудването до абсолютен минимум.

Нашият екип за части и сервиз е част от глобален 
център за поддръжка, който се стреми да предостави 
възможно най-доброто обслужване и се подпомага от 
нашата обширна дистрибуторска мрежа, обхващаща 
над 100 точки по целия свят.

Като лидер на пазара, нашите продукти са известни с 
качество, производителност и надеждност. Но когато 
вашето оборудване покаже признаци на естествено 
износване или се случи неочакваното, ние се стремим 
да изпратим частите, от които се нуждаете, бързо и 
рентабилно.

Имаме хиляди части на склад в нашия център за 
следпродажбено обслужване. Можете да разчитате 
на оригинални резервни и износващи се части 
на Sandvik, за да поддържате максималната 
производителност на дейността.

НАШАТА ГАМА ВКЛЮЧВА

– Манганови износващи се части

– Комплекти филтри

– Защита от износване

– Кожух Flexifeed

– Комплекти гумени обшивки за конусни трошачки

– Решетки за сита

Искаме да сме сигурни, че времето ви за престой е 
минимално, и ви помагаме да намалите разходите 
си. Ние също така предлагаме набор от програми за 
обслужване и поддръжка за всички наши продукти, 
предназначени да отговарят на вашите изисквания.

СИГУРНОСТ+

За да поддържаме вашето оборудване работещо 
ефективно и на оптимално ниво, създадохме 
нашите пакети Сигурност+. Чрез тези споразумения 
за разширено гаранционно обслужване можете да 
планирате и управлявате своя бюджет за поддръжка 
с увереността, че вашата машина получава най-
добрата налична поддръжка с добавената стойност 
на пълна сервизна история.

 

Type:  
XXXXX 
 
Year: 
XXXX 
Serial No.: 
XXXXXXXXXXX 
Security+ No.: 
XXXXXXXXXXXXX

Type:  
XXXXX 
 
Year: 
XXXX 
Serial No.: 
XXXXXXXXXXX 
Security+ No.: 
XXXXXXXXXXXXX

КОМПЛЕКТИ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕН МОНТАЖ  
MY FLEET

Чрез системата за дистанционно наблюдение My Fleet 
на Sandvik можете да увеличите максимално своята 
производителност, експлоатационна ефективност 
и безопасност. Тя ви дава точна информация за 
това как се използва вашето оборудване, което ви 
позволява да вземате информирани решения и в 
крайна сметка да намалите времето за престой.
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SANDVIK MY FLEET

ПАКЕТ MY FLEET 
STAY CONNECTED
Sandvik отдавна се счита за пазарен лидер в автоматизацията на 
процесите и чрез въвеждането на My Fleet Sandvik добави мощен 
инструмент за наблюдение, контрол и събиране на данни към своята 
гама от мобилни трошачки и сита.

С достъп, осигурен чрез облачно решение, тази нова 
функционалност е предназначена да елиминира 
догадките и предоставя точните данни, необходими 
за вземане на информирани бизнес решения.

Технологията My Fleet е разработена с цел да ви 
информира как точно се използва вашето оборудване. 
Чрез събирането и прецизното наблюдение на широк 
спектър от параметри тя улеснява прогнозирането на 
производството, като гарантира, че оборудването се 
използва възможно най-ефективно, максимизирайки 
възвръщаемостта на инвестицията.

Това се постига чрез усъвършенстваната 
цифрова технология, използвана в My Fleet, която 
осигурява дистанционен достъп до важни данни за 
местоположението и използването на машината, 
което позволява оптимизиране на експлоатацията на 
машината.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТА

–  Оставате свързани с вашия машинопарк 24/7

–  Подобрена прецизност на данните

–  Наблюдавате и оптимизирате производителността

–  Увеличавате максимално полезното време за 
работа чрез планирано обслужване и превантивна 
поддръжка

–  Подобрявате безопасността и използвате най-
добрите практики

–  Поръчвате складови наличности и оптимизирате 
доставката на вашите части

–  Подобрена сигурност чрез геозониране*

Системата Sandvik My Fleet вече е вградена във всички мобилни трошачки и сита от гамите Q и U-440i. Ние 
предлагаме нашия Premium абонамент за данни безплатно за 7 години. Това ви осигурява неограничен 
денонощен достъп до нашия портал Sandvik – 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

ПАКЕТ MY FLEET PREMIUM

– Използване на машината
– GSM местоположение
– Известия
– Аларми и откриване на грешки
– Сервизни интервали
– Подробни данни за работната площадка
– Технически бюлетини
– Достъп до ръководства
– Препоръки за части
– Онлайн въвеждане в експлоатация и регистриране на гаранцията
– Геозониране
– Сервизна история
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4099hrs

124hrs

89%

5124hrs

N/A

126hrs

10%

10

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПАНЕЛ

Предоставя преглед на ключовите параметри.

ПРЕГЛЕД НА МАШИНОПАРКА

Прегледът ви предоставя моментна снимка на 
състоянието на машината

Сателитна карта осигурява усъвършенствано 
проследяване, показвайки настоящите и предходните 
местоположения на машината.
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МОБИЛНИ ЧЕЛЮСТНИ ТРОШАЧКИ

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА МОБИЛНИ ЧЕЛЮСТНИ 
ТРОШАЧКИ

Нашата водеща в света гама от челюстни трошачки 
е проектирана да отговори на основните ви нужди 
от трошене. Предлагайки отлични коефициенти на 
раздробяване, те са известни със своята висока 
производителност, издръжливост и надеждност.

Проектирани да оптимизират производителността, 
да опростят експлоатацията и поддръжката и да 
увеличат максимално полезното време за работа, те 
включват редица удобни за потребителя функции и 
системи за управление за подобряване на работата и 
цялостната безопасност на машината.

Мощната хидравлично регулируема челюстна 
трошачка е в състояние да се справи и с най-
взискателните задачи. Със своите богати 
възможности за удовлетворяване на вашите 
специфични изисквания, нашите челюстни 
трошачки са еднакво продуктивни в приложения 
за рециклиране и кариери поради тяхната висока 
маневреност и производителност.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА

– Хидравлично регулиране на челюстите за 
различни приложения

– Реверсиране на челюстите за трошене на лепкав 
материал или премахване на задръствания

– Хидравлично задвижване, което позволява на 
трошачката да стартира под товар, свеждайки до 
минимум времето за престой

– Удобен за потребителя PLC контролер и цветен 
екран за лесна работа

– Хидравлично повдигане и спускане на главния 
конвейер, идеално за операции по рециклиране

– Налични с двудеково предсито за 
високоефективно отстраняване на фините 
частици*

– Стандартно оборудвани с телематика My Fleet

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ QJ341+ QJ341 QJ241

Оборудване Еднолостова челюст C12 Еднолостова челюст C12 Еднолостова челюст C10

Отвор за подаване на мате-
риал 

1,20 m x 750 mm / 47” x 29” 1,20 m x 750 mm / 47” x 29” 1,00 m x 650 mm / 40” x 26”

Оптимален размер на пода-
вания материал 

650 mm / 25” 650 mm / 25” 520 mm / 21”

Двигател CAT C9.3B Stage 5 / T4F
280 kW / 375 hp
CAT C9 T3
261 kW / 350 hp

CAT C9.3B Stage 5 / T4F
280 kW / 375 hp
CAT C9 T3
261 kW / 350 hp

CAT C7.1 Stage 5 / T4F
168 kW / 225 hp
CAT C7.1 T3
168 kW / 225 hp

Транспортни размери 14,72 m / 48’ 3” (д)
2,79 m / 9’ 2” (ш)
3,79 m / 12’ 5” (в)

14,15 m / 46’ 4” (д)
2,86 m / 9’ 4” (ш)
3,43 m / 11’ 3” (в)

13,90 m / 45’ 7” (д)
2,52 m / 8’ 3” (ш)
3,22 m / 10’ 6” (в)

Тегло 52 292 kg / 115 284 lbs 48 917 kg / 107 843 lbs 33 671 kg / 74 232 lbs

* Само за модела QJ341+
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Стандартно оборудвани с усилени 
валове и лагери с автоматична 
мазилна система

Сензор за ниво за 
оптимизиране на скоростта 
на подаване в трошачката

Усиленото рамо за 
предаване на въртящ 
момент и аксиално-
буталният хидромотор 
позволяват лесно 
регулиране на ремъка

Предпазител за челюстите, устойчив 
на силни удари от изхвърления от 
челюстите материал

Челюстни плочи 
Optitooth™ за удължен 
живот, повишена 
производителност и 
намален разход на 
гориво

Удължени странични 
плочи за намаляване 
на задръстванията в 
камерата и добавяне 
на устойчивост и 
здравина към улея 
за захранване на 
трошачката

Закрепена с болтове 
опорна рама за 
максимална здравина 
и издръжливост

Високопроизводителна челюстна трошачка.
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МОБИЛНИ КОНУСНИ ТРОШАЧКИ

МОБИЛНИТЕ ТРОШАЧКИ 
HYDROCONE ОПРЕДЕЛЯТ 
БЪДЕЩЕТО

Нашите трошачки Hydrocone са най-технологично 
усъвършенстваните конусни трошачки в света, 
проектирани да отговорят на вашите високи 
изисквания за качество на инертния материал. 
Известни с производителност и надеждност, нашите 
изпитани и тествани решения се справят с всякакви 
предизвикателство, произвеждайки материал с 
отлична форма на зърната и високо качество.

Нашите трошачки Hydrocone с хидравлично 
регулиране са здрави и лесни за обслужване, 
проектирани за минимална намеса от оператора. 
Водещата на пазара технология за трошачки 
използва система Hydroset, която ви осигурява 
както безопасност, така и функции за регулиране на 
настройките.

Широката гама варианти за трошачни камери и 
настройки на ексцентричната втулка ги прави най-
универсалните и надеждни конусни трошачки на 
пазара днес.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА

– Система за директно задвижване за оптимална 
горивна ефективност и максимално предаване на 
мощност

– Видеокамера, монтирана над трошачната 
камерата, за пълна видимост от нивото на земята

– Сензор за ниво, който помага за регулиране на 
подаването на материал и за оптимизиране на 
производството, едрината и формата на зърната

– Удобен за потребителя PLC контролер и цветен 
екран за лесна работа

– Уникална технология CLP (Constant Liner 
Performance) за удължен живот на обшивките на 
камерата, което минимизира времето за престой и 
разходите ви

– Предлагат се с модулна окачена скара, която 
е напълно демонтируема и не се нуждае от 
допълнително подемно оборудване

– Стандартно оборудвани с телематика My Fleet

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ QH441 QH332

Оборудване 
Конусна трошачка Sandvik 
CH440 Конусна трошачка Sandvik CH430

Максимален размер на пода-
вания материал

215 mm / 8” 185 mm / 7,25”

Двигател CAT C13 Stage 5 / T4F
340 kW / 456 hp
CAT C13 T3
328 kW /440 hp

CAT C9.3B Stage 5 / T4F
280 kW / 375 hp
CAT C9 T3
261 kW / 350 hp

Транспортни размери 17,21 m / 56’ 5” (д)
2,95 m / 9’ 8” (ш)
3,80 m / 12’ 5” (в)

15,87 m / 52’ (д)
2,94 m / 9’ 6” (ш)
3,40 m / 11’ 2” (в)

Тегло 51 242 kg / 112 969 lbs 36 415 kg / 80 281 lbs
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Представяне на доказаната високоефективна трошачка Sandvik Hydrocone

Модулна конструкция с 
пръстен на входния отвор 
за максимална гъвкавост. 
Уникалната конструкция 
на трошачката елиминира 
необходимостта 
от устройство за 
предотвратяване на 
въртенето на главата.

Основният вал е 
фиксиран както отгоре, 
така и отдолу, което 
дава допълнителна 
здравина

Спирална 
задвижваща предавка 
за максимална 
издръжливост и гладка 
работа.

Конструкция с едно 
бутало за регулиране на 
междината и защита от 
претоварване. Настройката 
на минималната изходна 
междина CSS също може 
да се коригира по време на 
трошене.

CLP обшивките са проектирани 
да поддържат константен обем на 
трошачната камера през целия си 
експлоатационен живот. Всички 
варианти за обшивки са съвместими с 
един горен корпус.

Константният отвор на обшивката 
не позволява промяна в 
производителността през целия ѝ 
експлоатационен живот.

По-дълга трошачна камера 
благодарение на горната и долната 
опора, която осигурява превъзходна 
форма на раздробявания материал в 
камерата.

Ексцентрикът има множество 
настройки, за да отговаря на 
конкретното приложение.

Ексцентричното отклонение 
може да се променя 
просто чрез завъртане на 
втулката. Амплитудата на 
ексцентричното отклонение е 
най-широката на пазара.
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МОБИЛНИ КОНУСНИ ТРОШАЧКИ

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА МОБИЛНИ КОНУСНИ 
ТРОШАЧКИ

Нашата мобилна конусна трошачка QS332 е 
оборудвана с водещия на пазара жираторен конус 
Sandvik и верижна ходова част.

Конусът от тип S направи революция в сектора с 
възможността да поема материал с до 90% по-голям 
размер в сравнение с настоящите стандартни конуси. 
Той е способен да осигури големи коефициенти на 
раздробяване с минимално генериране на фини 
частици и е идеален за производство на трошен 
камък, чакъл, дренажен камък или материал за 
инсталация за третично трошене.

QS332 е оборудван с Hydroset CSS система за 
регулиране, която ви позволява да оптимизирате 
производството и да следите износването на 
обшивката. Наред с това сме оборудвали трошачката 
с автоматичен сензор за ниво над трошачната 
камера, за да можете да контролирате скоростта на 
подаване на материал.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА

– Система за директно задвижване за оптимална 
горивна ефективност и максимално предаване на 
мощност

– Видеокамера, монтирана над трошачната 
камерата, за пълна видимост от нивото на земята

– Сензор за ниво, който помага за регулиране на 
подаването на материал и за оптимизиране на 
производството и едрината на зърната

– Удобен за потребителя PLC контролер и цветен 
екран за лесна работа

– Детектор за метал, който ви осигурява максимална 
стабилност и защита от попадане на неподходящ 
материал

– Предлагат се с модулна окачена скара, която 
е напълно демонтируема и не се нуждае от 
допълнително подемно оборудване

– Стандартно оборудвани с телематика My Fleet

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ QS332

Оборудване Конусна трошачка Sandvik CS430

Максимален размер на подавания материал 360 mm / 14“

Двигател CAT C9.3B Stage 5 / T4F
280 kW / 375 hp
CAT C9 T3
261 kW / 350 hp

Транспортни размери 15,87 m / 52’ (д)
2,94 m / 9’ 6” (ш)
3,80 m / 12’ 5” (в)

Тегло 40 215 kg / 88 658 lbs
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CLP обшивките са проектирани 
да поддържат константен обем 
на трошачната камера през 
целия си експлоатационен живот. 
Всички варианти за обшивки са 
съвместими с един горен корпус. 

Константният отвор на обшивката 
не позволява промяна в 
производителността през целия ѝ 
експлоатационен живот

По-дълга трошачна 
камера благодарение 
на горната и долната 
опора, която осигурява 
голям коефициент 
на раздробяване на 
материала.

Ексцентрикът има множество 
настройки, за да отговаря на 
конкретното приложение.

Ексцентричното отклонение 
може да се променя просто 
чрез завъртане на втулката

Конструкция с едно 
бутало за регулиране на 
междината и защита от 
претоварване. Настройката 
на минималната изходна 
междина CSS също може 
да се коригира по време на 
трошене

Представяне на доказаната високоефективна трошачка Sandvik CS430 с жираторен конус

Спирална 
задвижваща предавка 
за максимална 
издръжливост и гладка 
работа

Основният вал е 
фиксиран както отгоре, 
така и отдолу, което дава 
допълнителна здравина

Уникалната конструкция 
на трошачката елиминира 
необходимостта 
от устройство за 
предотвратяване на 
въртенето на главата.
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МОБИЛНИ РОТОРНИ ТРОШАЧКИ

МОБИЛНИ РОТОРНИ 
ТРОШАЧКИ, ЗАДАВАЩИ 
СТАНДАРТА В СЕКТОРА

Нашата гама роторни трошачки Q-Range включва 
революционната патентована технология Prisec на 
Sandvik. Със своята несравнима гъвкавост те са 
подходящи за приложения както за първично, така и 
за вторично раздробяване, което ги прави идеално 
решение за обработка на инертни и строителни 
материали на терен.

Нашите роторни трошачки са високоефективни и 
са способни да обработват огромно количество 
материал на час при ниски експлоатационни разходи 
и разходи за износване. Те предлагат високи 
коефициенти на раздробяване, превъзходна форма 
на раздробения материал и ненадминати нива на 
производителност. За да увеличат максимално 
печалбата ви, те включват функции за оптимизиране 
на производителността и минимизиране на 
разпиляването, като например двудеково предсито и 
стандартно монтирана долна подаваща тава.

Новата роторна трошачка CI621 е оборудвана с 
множество иновации за подобрена ефективност 
и по-голяма безопасност при обслужването. Те 
включват нов патентован механизъм за заключване и 
позициониране на ротора за контролирано движение 
на ротора по време на обслужване.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА

– Система за директно задвижване за оптимална 
горивна ефективност и максимално предаване на 
мощност

– Регулируема скорост на върховете на ротора за 
прецизно качество на крайния продукт

– Удобен за потребителя PLC контролер и цветен 
екран за лесна работа

– Хидравлично повдигане и спускане на основния 
конвейер, стандартно монтирани магнитни и 
керамични чукове на ротора

– Стандартно монтирани устойчиви на износване 
обшивки на захранващия бункер

– Предлагат се с модулна окачена скара, която 
е напълно демонтируема и не се нуждае от 
допълнително подемно оборудване*

– Стандартно оборудвани с телематика My Fleet

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ QI442 QI341

Оборудване Sandvik CI621 HSI Sandvik CI611 HSI

Отвор за подаване на 
материал 

1,36 m x 800 mm / 54” x 32” 992 x 670 mm / 39” x 26”

Максимален размер на 
подавания материал 

800 mm / 32” 600 mm / 24”

Двигател CAT C13 Stage 5 / T4F
340 kW / 456 hp
CAT C13 T3
328 kW / 440 hp

CAT C9.3B Stage 5 / T4F
280 kW / 375 hp
CAT C9 T3
261 kW / 350 hp

Транспортни размери 15,70 m / 52” (д)
3,04 m / 10” (ш)
3,62 m / 11’ 11 (в)

14,08 m / 46’ 2” (д)
2,50 m / 8’ 2” (ш)
3,40 m / 11’ 2” (в)

Тегло
Тегло (с HS)

56 450 kg / 124 450 lbs
67 000 kg / 147 709 lbs

39 901 kg / 87 966 lbs
44 978 kg / 99 160 lbs

* Само за модела QI442 Prisec
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Стандартно монтирани 
стрела и подемно 
устройство за чукове за 
бърза и лесна поддръжка 
на ротора

Усилен напълно заварен 
корпус на камерата, за да 
издържа и на най-тежките 
приложения

Обшивка на камерата 
от сменяеми устойчиви 
на абразия плочи, които 
могат да се обръщат за 
максимална използваемост

Регулиране на 
спирачката на 
преградите и система 
срещу претоварване за 
максимална защита

Усилен ротор с 4 чука с 
конфигурация със сменяеми 
чукове

Усилени и свръхголеми 
сферично-ролкови лагери 
за максимална здравина и 
издръжливост

Клиново фиксиране за лесно 
закрепване на чука

2 усилени прегради, 
обшити с устойчиви на 
абразия плочи Sandvik

Включва уникалната трошачна камера Prisec на Sandvik (5 предстоящи патента).
Концепцията Prisec позволява трошачката да бъде конфигурирана както за първично, така и за вторично трошене, като 

същевременно се поддържа оптимална геометрия на трошене.



18 МОБИЛНИ СИСТЕМИ SANDVIK ГАМА Q

МОБИЛНИ ПРЕСЕВНИ МАШИНИ

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА 
МОБИЛНИ DOUBLESCREEN 
СИСТЕМИ

Нашата водеща технология за мобилни пресевни 
системи Doublescreen е отличителна характеристика

на пазара на мобилните пресевни системи днес. 

Doublescreen е революционна конструкция, 
използваща две високоскоростни сита за постигане 
на по-висок производствен капацитет и повишена 
ефективност на пресяване.

Тази уникална технология на Sandvik използва две 
независими поточни сита, които могат да бъдат 
накланяни независимо, предлагайки значително 
увеличение на производителността, контрола 
и ефективността на пресяване в сравнение с 
традиционното единично сито. **

С ненадминато ниво на сепариране на разнообразни 
материали при много високи производствени 
скорости, системата Doublescreen е налична в 
двудекова или тридекова конфигурация и ви предлага 
пресевно решение, което никоя друга мобилна 
пресевна система не може да предостави.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА

– Огромен производствен капацитет поради 
значителната площ на ситата

– Независимо регулируем наклон на ситата за 
максимално прецизно пресяване**

– Бункер с голям обем, оборудван с хидравлична 
повдигаща се решетка с дистанционно управление

– Удобен за потребителя контролен панел с 
последователно стартиране за лесна работа

– Пълно дистанционно управление чрез 
радиосигнал като стандарт за безопасно и лесно 
маневриране

– Възможност за хибридно задвижване с вход за 
електрическо захранване за работа в дизел-
хидравличен или дизел-електрически режим*

– Стандартно оборудвани с телематика My Fleet

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ QA451 Doublescreen QA441 Doublescreen ** QA335 Doublescreen ** QA331 Singlescreen

Сито 20’ x 5’ / 6,00 m x 1,50 m 
тридеково

20’ x 5’ / 6,00 m x 1,50 m 
двудеково

13’ x 5’ / 3,96 m x 1,52 m 
двудеково

14’ x 5’ / 4,26 m x 1,52 m 
двудеково

Двигател CAT C4.4 Stage 5 / T4F
98 kW / 132 hp
CAT C4.4 Stage 3A
Константни обороти
98 kW / 132 hp

CAT C4.4 Stage 5 / T4F
98 kW / 132 hp
CAT C4.4 Stage 3A
Константни обороти
98 kW / 132 hp

CAT C2.8 Stage 5 / T4F
55 kW / 74 hp
CAT C3.4 T4F
55 kW / 74 hp
CAT C2.8 Stage 3A 
LRC ***
55 kW / 74 hp

CAT C2.8 Stage 5 / T4F
55 kW / 74 hp
CAT C2.8 Stage 3A 
LRC ***
55 kW / 74 hp

Транспортни размери 18,37 m / 60’ 3” (д)
3,20 m / 10’ 5” (ш)
3,55 m / 11’ 8” (в)

18,37 m / 60’ 3” (д)
3,20 m / 10’ 5” (ш)
3,55 m / 11’ 6” (в)

15,34 m / 50’ 2” (д)
3,00 m / 9’ 10” (ш)
3,40 m / 11’ 2” (в)

15,34 m / 50’ 3” (д)
3,00 m / 9’ 10” (ш)
3,40 m / 11’ 2” (в)

Тегло 37 912 kg / 83 582 lbs 35 883 kg / 79 108 lbs 28 518 kg / 627 871 lbs 28 088 kg / 61 923 lbs

* Налично за QA451 и QA441
** Не всички модели
*** Държави без строги регулации
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Първото сито се 
използва за отделяне 
на фините частици

По-голямата част от 
фините частици се 
отстраняват още на 
входа

Второто сито осигурява 
много прецизен размер 
на зърната

Получава се чист 
материал с много висока 
производителност, тъй 
като материалът е 
изложен на много голяма 
пресевна площ

Прочутата пресевна система Doublescreen на Sandvik включва две независими сита. Първото сито служи 
за отделяне на фините частици, а второто сито осигурява много прецизен размер на зърната.
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МОБИЛНИ СКАЛПЕРИ

МОБИЛНИ СКАЛПЕРИ, 
СЪЗДАВАЩИ НОВИ БИЗНЕС 
ВЪЗМОЖНОСТИ

Нашата феноменално успешна гама скалпери 
е проектирана да се справя в широк спектър от 
приложения и допълва нашата гама мобилни 
трошачки. Те са най-универсалните и надеждни 
компактни мобилни решения на пазара днес.

За да постигнем нашата цел за минимална намеса 
на потребителя, се съсредоточихме върху това да 
ви предоставим високоефективни решения с удобни 
за потребителя функции за лесна работа и лесна 
поддръжка. Те включват нашата лесна за използване 
система за управление с последователно стартиране 
и дистанционно управление чрез радиосигнал.

Нашите скалпери са способни да се справят с 
широка гама от различни и трудни материали и 
приложения, като например обработка на строителни 
отпадъци, рекултивация на сметища, разкриване на 
кариери, минни сметища и скалпиране на материали 
преди трошачка или пресяване на материали след 
трошачка.

ОСНОВНИ И ПРЕДИМСТВА

– Огромен производствен капацитет поради 
значителната площ на ситата

– Разширени възможности за натрупване на 
материали в купове чрез вградени конвейери

– Лесна работа чрез уникален цветно кодиран 
контролен панел със старт/стоп с едно докосване

– Оптимален разход на гориво за намаляване на 
експлоатационните ви разходи

– Наличен богат избор от решетки за сита

– Възможност за хибридно задвижване с вход за 
електрическо захранване за работа в дизел-
хидравличен или дизел-електрически режим**

– Стандартно оборудвани с телематика My Fleet

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ QE442 QE342 QE241 QE141

Сито 18’ x 6’ / 5,48 m x 1,75 m 
двудеково

15’ 5” x 4’ 9” / 4,70 m x 
1,45 m двудеково

11’ x 4’ / 3,35 m x 1,24 m 
двудеково

14’ x 7’ / 4,20 m x 2,20 m 
вибрираща скара

Двигател CAT C4.4 Stage 5 / T4F
110 kW / 147 hp
CAT C4.4 Stage 3A
Константни обороти
98 kW / 132 hp

CAT C4.4 Stage 5 / T4F
98 kW / 132 hp
CAT C4.4 Stage 3A
Константни обороти
98 kW / 132 hp

CAT C2.8 Stage 5 / T4F
55 kW / 74 hp
CAT C3.4 T4F
55 kW / 74 hp
CAT C2.8 Stage 3A 
LRC ***
55 kW / 74 hp

CAT C2.8 Stage 5 / T4F
55 kW / 74 hp
CAT C3.4 T4F
55 kW / 74 hp
CAT C2.8 Stage 3A
LRC *** 55 kW / 74 hp

Транспортни размери 16,33 m / 53’ 7” (д)
3,20 m / 10’ 6” (ш)
3,50 m / 11’ 6” (в)

14,83 m / 48’ 8” (д)
3,00 m / 9’ 10” (ш)
3,40 m / 11’ 2” (в)

9,99 m / 32’ 8” (д)
2,50 m / 8’ 2” (ш)
3,10 m / 10’ 2” (в)

8,69 m / 28’ 6” (д)
2,70 m / 8’ 10” (ш)
3,16 m / 10’ 4” (в)

Тегло 35 485 kg / 76 026 lbs 28 197 kg / 62 163 lbs 18 159 kg / 40 033 lbs 19 917 kg / 43 909 lbs

* Налична е опция за двигател в зависимост от регионалното законодателство
** Налично за QE342 и QE442
*** Държави без строги регулации
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Възможност за конфигуриране с перфорирана плоча, гризли палци, бофар пръти, мрежа или каскадни палци.
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МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ

КЪДЕТО ДРУГИТЕ 
РАЗЧИТАТ НА 
ТРАДИЦИЯТА, НИЕ 
ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО

УНИВЕРСАЛНИ РЕШЕНИЯ

Нашето оборудване е проектирано, за да гарантира, 
че предлага универсално решение, което може да се 
използва в различни приложения.

Машините са съвместими помежду си, така че да 
могат да се комбинират, за да работят в поточна 
последователност в зависимост от нуждите, а също 
така са и еднакво високопродуктивни като автономни 
машини.

МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА

Всички наши мобилни машини са създадени с най-
високо качество и проектирани за висока мобилност, 
кратко време за настройка и транспорт. Също така 
снабдихме машините от нашата гама с множество нови 
функции, за да опростим работата и поддръжката и да 
увеличим максимално полезното време за работа.

Нововъведенията включват PLC контролер с цветен 
екран, който вече е често срещан в гамата трошачки 
Q-Range. Това ви позволява да управлявате напълно 
работата на машината чрез контролния панел или 
контролера за дистанционно управление.

С въвеждането на най-новите двигатели, съобразени с 
регулациите за емисии, нашите машини сега са също 
толкова горивно ефективни и екологични, колкото и 
продуктивни, надеждни и гъвкави.

За да гарантираме, че можете да увеличите 
максимално своя производствен капацитет, също така 
предлагаме широка гама от допълнителни екстри. 
Така можете да персонализирате машината, за да 
отговаря точно на изискванията на вашето конкретно 
приложение.
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БЕЛЕЖКИ ЗА 
ПОРТФОЛИОТО 
ОТ ПРОДУКТИ
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ROCKPROCESSING.SANDVIK

24 SANDVIK MOBILES Q RANGE
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