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TURBO 650 – Mobil Kapalı Devre Kırma Eleme Tesisi - Yeni teknoloji Sert Malzeme Kırıcısı / Bazalt, Granit, Dere
Malzemesi, Madenler, Kalker
Nihai Boyut mm
Model

Max. Besleme Boyutu

Kapasite(Saat başına(ton)

(Adjustment Type)

Motor Gücü (kW)

Turbo 650

600x400 mm

40-70 t/s

0 - 20 mm

200 Kw

İsteğe bağlı olarak; Kırıcı da Bypass sistemi mevcut olup, Bypass sisteminden kırılacak malzemenin içindeki toprak kırıcıya girmeden tahli ye edilebilir ya da beslenebilir.
Stok konveyörlerinden 3 farklı ürün alınır.
İsteğe bağlı tek üründe alınabilir.
TURBO 650 Kapalı dev re kırma sisteminin tümü tek bir platf omda toplanmış olup, bir tır ile taşınabilir. Kısa sürede işletmey e alınabilmesi için Dragon Ar-Ge Grubu özel olarak
dizay n edilmiştir. Klasik konkasör tesislerinin y apabileceği işleri tek başına, f azlası ile y apabilir. Şu an Düny a v e Türkiy e pazarında en çok tercih edilen makinalarımızdandır. Bazalt
v e granit gibi sert v e kırılması zor taşlar ile demir cev heri, krom madeni, kuv ars gibi madenlerden çıkan matery allerin kırıl ması için en uy gun kırıcılardandır.
Sistemdeki mevcut makina ve ekipmanlar;
*Titreşimli Besleyici ve Haznesi
Besley ici sistemi 2 adet İtaly an Oli marka v ibromotorla tahrik edilmektedir. Bu say ede sorunsuz çalışma minimum bakım ile çalıştırılabilmektedir.
Besley ici haznesi Ekskav atör v e Loder ile beslemey e uy gun olup daimi çalışmalarda ilav e hazne ile kamy onla da besleme y apılabilir.
Besley icide v e haznede tüm aşınma noktaları, değiştirilebilir aşınma zırhları ile korunmaktadır. Aşınma olabilecek noktalarda aşınma zırhları cıv atalı olup kolay ca
değiştirilebilmektedir.
İlav e hazne hidrolik sistem say esinde açılıp v e kapanabilmektedir. Buda kolay montaj v e demontaj sağlamaktadır.
Besley ici tablasında, eleme sistemi v ardır. Bu eleme sisteminde iri malzemey i elemey e uy gun zig zag tip ızgara sist emi kullanılmıştır. By -pass konv ey örü say esinde elenen topraklı
y a da ince malzeme by -pass konv ey örü ile stok alanına dökülebilir y a da klapeli oluk say esinde ana banta y önlendirilebilir. Bu klapeli oluk say esin de kırmay a gerek olmay an
maden y ada taş kırıcıy a girmeden stok alanına taşınabilir v ey a ana banta beslenebilir. Bu nedenlede kapasitey i artıran bir f aktördür.
*Turbo 650 Çeneli Kırıcı
Çeneli Kırcı Ebatı: 600 x 400 mm
Kırıcı Tipi: Primer
Motor gücü: 55 kW
Ay ar mekanizmalı olup, istenildiği gibi rahatlıkla ay arlanabilir.
Aşınma zırhları % 16-18 mangan v e krom alaşımlıdır.
*Sekonder Hydro Konik Kırıcı (Sert Malzeme Kırıcısı)
Konik Kırıcı Ebatı: 935 mm
Kırıcı Tipi: Hy dro Konik Kırıcı
Motor gücü: 110 – 132 kW
Konik Kırıcı Çeneleri % 16-18 mangan v e krom alaşımlıdır.
*Ana Konveyör Bant Sistemi
750 mm genişliğinde olup paletli tiptir.
Tahrik tamburları kauçuk kaplı v e dişli tiptir.
Redüktörler 3 aktarmalı k tip olup y eni nesil tork bağlamalı sistemdir.
Dışarı dökülmey i önlemek için y an sıy ırıcı sist emi mev cuttur.
*Titreşimli Elek Sistemi Yüksek Kapasiteli
Ebat: 1300 x 3500mm
Motor Gücü: 11 kW
Kat Adeti: 3 Katlı
Titreşime uy gun özel tip rulmanlı
*Elek altı Stok Konveyörü
750 mm genişliğinde olup katlanır tiptir.
Tahrik tamburları kauçuk kaplı v e dişli tiptir.
Redüktörler 3 aktarmalı k tip olup y eni nesil tork bağlamalı sistemdir.
Nihai ürünün stok alanına dökülmesi esnasında dışarı dökülmey i önlemek için y an sıy ırıcı sistemi mev cuttur.
Sistemi kolay montaj v e demontaj y apabilmek için hidrolik piston ile katlanabilme özelliği
*Stok Konveyörü
2 adet olup, 500 mm genişliğinde katlanır tiptir.
Tahrik tamburları kauçuk kaplı v e dişli tiptir.
Redüktörler 3 aktarmalı k tip olup y eni nesil tork bağlamalı sistemdir.
Nihai ürünün stok alanına dökülmesi esnasında dışarı dökülmey i önlemek için y an sıy ırıcı sistemi mev cuttur.
Sistemi kolay montaj v e demontaj y apabilmek için hidrolik piston ile katlanabilme özelliği
*Geri Dönüş Konveyörü 1
500 mm genişliğindedir.
Tahrik tamburları kauçuk kaplı v e dişli tiptir.
Redüktörler 3 aktarmalı k tip olup y eni nesil tork bağlamalı sistemdir.
Dışarı dökülmey i önlemek için y an sıy ırıcı sistemi mev cuttur.
*Geri Dönüş Konveyörü 2
600 mm genişliğinde olup paletli tiptir.
Tahrik tamburları kauçuk kaplı v e dişli tiptir.
Redüktörler 3 aktarmalı k tip olup y eni nesil tork bağlamalı sistemdir.
Dışarı dökülmey i önlemek için y an sıy ırıcı sistemi mev cuttur.
*By-Pass Konveyörü
500 mm genişliğindedir.
Tahrik tamburları kauçuk kaplı v e dişli tiptir.
Redüktörler 3 aktarmalı k tip olup y eni nesil tork bağlamalı sistemdir.
Sistemi kolay montaj v e demontaj y apabilmek için hidrolik piston ile katlanabilme özelliği
Dışarı dökülmey i önlemek için y an sıy ırıcı sistemi mev cuttur.
*Mobil Şasi Sistemi
2 dingilli olup hav a f renli y ürür aksam v e siny alizasy on tertibatı mev cuttur. Özel ağır hizmet tipi konstrüksiy on şasilidir. Hidrolik sistemde 6 hidrolik ay ak mekanizması v ardır. Bu
ay aklar kilitlendikten sonra sabit ay akla güçlendirilir.
Hidrolik Güç Sistemi 125 Litre say esinde tüm pistonlar, özel k umanda sistemi ile kontrol edilir.
*Pano ve Kumanda Sistemi
Malzemesi Siemens markalıdır. Pano sisteminde rady o kontrol f rekansı ile çalışan uzaktan kumanda sistemi v ardır Ay rıca pano s istemi toz v e suy a karşı özel izolasy onludur.
Kullanılan panoda her ne kadar toz v e suy a karşı izolasy onluda olsa, Dragon Makina olarak pano sistemlerimiz y aklaşık 8 metre ana şaseden uzaklaştır abilen bir sistem ihtiv a
eder.

*Uzaktan Kumanda (Rady o Kontrol Sistemi) ile tüm f onksiy onların kontrolü y apılabilmektedir.
– Tozsuzlandırma Sistemi, konv ey örlerde tozu bastırmak için y üksek basınçlı suy u nozula püskürterek tozma engellenir.
– Elektrik Motorları IE2 y üksek v erimli tiptir.
– Konv ey ör bant sistemleri EP 125 v e EP 160 kortbezli 10 v e 14 mm kalınlığında uzun kullanıma uy gundur.
– Rulmanlar, SKF v ey a muadilidir.
Toplam Motor Gücü: 200 kw
Maksimum Besleme Boy utu: 600 x 400 mm
İdeal Besleme Boy utu: 0 – 400 mm
Final Boy utu: 0 – 20 mm v ey a daha büy ük nihai ürün v erecek şekilde ay arlanabilir. (0 – 5 mm, 5 – 12 mm, 12 – 20 mm v ey a istenen üç tip malzeme v e ay rıca by -pass ürünü
çıkışı)
Kapasite kırılacak malzeme ile besleme v e nihai ürün boy utlarına göre değişken olup 40 – 70 ton kapasitelidir.
Sistemdeki Ek Standart Özellikler
– Kamy on ile besleme y apabilmey e y aray an Extra ilav e hazne
– By -pass sistemi v e By -pass Konv eyorü
– Tozsuzlandırma Sistemi
Opsiyonel Özellikler
– Many etik Mıknatıslı Konv ey ör Bant (Opsiyonel)
– Jeneratör Sistemi opsiy onel olup Cummins, Perkins, Doosan, Deutz markalarının dizel motorları v e Marelli y a da Stanf ord alter natörlüdür. (Opsiyonel)
** Ağırlık: 41 ton
Tüm ürünlerimiz CE belgelidir.
ÇENE AÇIKLIĞINA GÖRE KAPASİTE (TON/SAAT)

Neden Yeni Nesil Dragon Mobil Kırma ve Eleme Tesisleri ?
* En büy ük av antajı beton santralleri v e asf alt plentlerinin kullanımı için 3 tip agrega üretebilmesidir. Ay rıca besley icideki ızgaraları say esinde topraklı y a da kırmay a ihtiy aç
duy ulmay an malzemey i dışarıy a atma y ada kırıcıy a sokmadan sisteme tekrar besleme sistemi y ani By -pass sistemi mev cuttur. Bu ana özellikleri say esinde sabit tesislerin
işlev selliğini f azlasıy la y erine getirmektedir.
* Klasik mobil tesisler, birkaç ünitenin bir aray a gelmesi ile oluşur. Bu da kurulumda zaman v e iş gücü kay bına neden olmakta dır. Y eni nesil mobil tesislerimizin tüm ekipmanları,
tek bir platf ormda toplanmıştır. 1 saat içinde kullanıma hazır hale getirilebilir v e kurulumu tamamlanmış tesis, 1 saat içind e taşınabilmektedir.
* Kompakt tasarımı say esinde küçük alanlarda kurulum y apılabilir.
* Tek bir tırla taşınabilmesi, nakliy e kolay lığı sağlar.
* Beton ile sabitlenmeden çalıştırılabilmesi say esinde hem beton maliy etinden kurtulma hemde hemen dev rey e alınabilmekdedir.
* Tek bir personel taraf ından kontrol edilebilmesi operasy onel kolay lık sağlar.
* Y eni nesil Dragon kırma v e eleme tesisleri, y üksek teknolojisi say esinden minimum bakım ister.
* Düşük ilk y atırım maliy eti sağlar.
* Birkaç makinay la indirilebilen y üksek taş oranlarını, tek bir kırıcıy la nihay i ürün boy utuna indirgenebilir.Kırıcı sistemi ; klasik kırma tesislerinde 2 y ada 3 tip kırıcı kullanılır. primer
kırıcı, sekonder kırıcı v e tersiy er kırıcı, Dragon kırıcı Bu 3 sistem kırıcınında y aptıgı işlev i y apabilen son teknoloji kırıcıdır. Güçlü v e büy ük ay ar blokları say esinde incelme oranı çok
y üksektir. 50 kata v aran bir inceltme egrisi v ardır. ( Dragon 7 ,9 ,10,15,20,25 için geçerlidir )
* Hem elektrik sistemi hem de jeneratör ile çalışabilmektedir. Düşük mazot sarf iy atlıdır.
* Y eni nesil mobil eleme v e kırma tesisleri, klasik tesislere göre daha v erimlidir.
* Tesisin ton başına üretim maliy eti, klasik tesisler v e klasik mobillere göre en az % 50 oranında daha düşüktür.
* Y eni nesil mobil Dragon kırma v e eleme sistemleri, klasik tesislere göre %50 - %60 arasında dahaaz enerji tüketmektedir.
* Y eni nesil Dragon mobil kırma eleme tesislerinin kullanım ömrü klasik tesislere v e klasik mobil tesislere göre daha uzundur.
* Çev re koşullarına uy um sağlay acak sistemler ile donatılmıştır. Dragon mobil tesisleri çev reci tesislerdir. (Toz v e ses izol asy onu)
* En büy ük av antajlarından biri de beton santralleri v e asf alt plentleri için agrega çeşitliliğine sahiptir.(3 tip ürün üretebilir.)
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