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Ние искаме да станем част от Вашето наследство.
Очакваме Вие да станете част от нашето.

Открийте своя Powerscreen дилър на
www.powerscreen.com

За различните хора Powerscreen® е свързано с нещо 
различно. За някои това е символ на здрави и 
надеждни трошачни и пресевни машини, замислени, 
произведени и поддържани от вдъхновени експерти.  

За други Powerscreen означава традиция, опит и 
познания, благодарение на които се постига по-сигурна, 
ефективна и благоприятна работна среда.

Една от най-открояващите се сили на Powerscreen това е Глобалната 
Дилърска Мрежа.110 фирми работят неуморно по целия свят за да 
подпомагат клиентите на компанията.

От закупуването на първата машина, през техническата поддръжка, 
сервиза и доставката на резервни части, Powerscreen и дилърската 
мрежа са винаги на една ръка разстояние и готови да помогнат. Ние 
се ангажираме да помагаме на Вас и Вашия бизнес. С водещи в 
индустрията нива на производителност, ефективност, лекота на 
поддръжка и вградени експлоатационни и защитни характеристики, 
нашата доказана гама от оборудване е предназначена да 
оптимизира възвръщаемостта на инвестициите на нашите клиенти. 
Ние предоставяме и Ви подпомагаме с бърз достъп до части и 
технически решения за сервизните Ви нужди, както и с ясен, сбит, 
ефективен, клиентски ориентиран оперативен и технически съпорт.



CHIEFTAIN

CHIEFTAIN 1400 
Powerscreen® Chieftain 1400 е една от най-популярните пресевни машини 
на Powerscreen и е идеално подходяща за оператори и изпълнители, които 
изискват универсален продукт, способен да работи в редица приложения като 
пясък и чакъл, инертни материали и рециклиране. Ползите за потребителя 
включват хидравлично сгъваеми ленти за бързо въвеждане в работно 
положение, пътеки за достъп до ситовия възел, стълби и площадки за достъп 
за лесна поддръжка и сваляща се продуктова лента за лесна подмяна на 
ситовите повърхности.

CHIEFTAIN 1400       ВЕРИЖНА КОЛЕСНА

Тегло (Приблизително)            24,900 кг 22,000 кг

Транспортна ширина             2.75 м 2.75 м 

Транспортна дължина             15.4 м 16.95 м

Транспортна височина               3.2 м 3.9 м

Работна ширина             16.2 м 16.2 м

Работна дължина             16.4 м  17.9 м

Работна височина               4.8 м 5.33 м

Бункер
Капацитет: 7.5 м³;
Променлива скорост;
Скалпираща решетка по 
стандарт

Характеристики и предимства
 Радиоуправляема скара на приемния 
бункер

  Питател с регулируема скорост за голям 
капацитет 
4-лагерово, дву-площно сито 
Пътеки и стълби за достъп 
Хидравлично сгъваеми ленти

Опции
Верижен или колесен вариант
Дву-площна вибрирационна Гризли скара
Радиоуправляеми вериги
Подготвена за собствено буги-шаси за транспорт
Оборудвана със собствено буги-шаси за 
транспорт
Система за бързо освобождаване на ситото чрез 
клинове
Система против приплъзване на главната лента
Система за автоматично гресиране 
Хидравлично обтягане на ситото (долна 
плоскост)

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Главна лента
Ширина: 1050 мм;
Хидравлично регулируема

Странична лента (за междинна и 
надситова фракция) 
Ширина: 650 мм;
Височина на стифиране: 4.49 м
Индивидуална променлива скорост

Ситов възел
Две плоскости;4 лагеров;
Размери:3.33 м х 1.53 м 

Захранваща лента
Ширина: 1050 мм;
Променлива скорост

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 кВт (111 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 82 кВт (110 к.с) 
CAT C4.4 98 кВт (131 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Вериги
Ширина: 500 мм

Продуктова лента  
(за фини частици)
Ширина 1200 мм
Височина на стифиране: 3.91 м



CHIEFTAIN

CHIEFTAIN 1700 

Powerscreen® Chieftain 1700 е мобилна пресевна инсталация със среден размер, насочена 
към крайни потребители, изискващи големи обеми от готови продукти в приложения, като 
горен слой почва, въглища, натрошен камък, рециклиране, желязна руда, пясък и чакъл.

Ползите за потребителите включват бързо време за настройка, сваляща се продуктова лента 
за лесна подмяна на ситовите повърхности и напречно разположение на захранващия блок за 
опростяване на обслужването.

Характеристики и предимства
Дву- или три-площно сито
Радиоуправляема скара на приемния 
бункер
Питател с регулируема скорост за голям 
капацитет 
2-лагерово сито с гресиране
Подсилен ситов възел с един вал с 
регулируем ход, ъгъл и амплитуда
Пътека и стълби за достъп до ситото
Хидравлично сгъваеми ленти с отличен 
капацитет за стифиране на материал
Патентована, изцяло монтирана 
хидравлично сгъваема спомагателна 
лента (при 3-площна машина)

Опции
Верижен или колесен вариант

   Дву-площна вибрирационна Гризли скара, радио-
контролирана

   Радиоуправляеми вериги
   Система против приплъзване на главната лента
   Двойно захранване (допълнително електрическо 

хидравлично задвижване) 
   Подготвена за собствено буги-шаси за транспорт
   Оборудвана със собствено буги-шаси за транспорт
   Система за бързо освобождаване на ситото чрез 

клинове
   Система за прахопогасяване
   Система за автоматично гресиране 
   Хидравлично обтягане на ситото (долна плоскост)
   Удължена лента за затворен цикъл, прикрепена за 

транспорт (при 3-площна машина)

CHIEFTAIN 1700 ВЕРИЖНА (2-площна) ВЕРИЖНА (3-площна)

Тегло (Приблизително)           26,900 кг 29,800 кг

Транспортна ширина                   3 м 3 м 

Транспортна дължина               16.53 м 16.53 м

Транспортна височина                   3.4 м 3.5 м

Работна ширина              17.32 м  17.32 м

Работна дължина              17.22 м 17.22 м

Работна височина                5.82 м 5.89 м

Питател
Ширина: 1050 мм;
Индивидуална променлива скорост

Бункер
Капацитет: 7.5 м³

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Главна лента
Ширина: 1050 мм;
Хидравлично регулируема

Вериги
Ширина: 400 мм

Бункер
Капацитет: 7.5 м³

Странична лента  
(за междинна и надситова 
фракция)
Ширина: 650  мм; 
Височина на стифиране: 4.72 м
Индивидуална променлива скорост

Продуктова лента  
(за фини частици)
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 4.32 м

Ситов възел
Две или три плоскости; Дву-лагеров;
Размери: 4.8 м х 1.53 м 

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 кВт (111.3 к.с)
Дизелов двигател по желание: 
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 82 кВт (110 к.с) 
CAT C4.4 98 кВт(131 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра
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CHIEFTAIN

CHIEFTAIN 2100X
Powerscreen® Chieftain 2100X е проектиран за оператори със среден и голям мащаб, които изискват 
големи обеми от фракции с висока спецификация. Chieftain 2100X е най-големият модел, който 
разполага с бункер с голям капацитет, захранваща лента и радиоуправляема скалпираща решетка.

Основна характеристика е патентованата хидравлично сгъваща се връщаща лента (на 3-площната 
машина), елиминирайки необходимостта от кран на място и дву-лагерово сито с регулируема 
скорост и амплитуда, както и хидравлично регулиране на наклона.

Ползите за потребителя включват бързо време за настройка (обикновено под 30 минути) с 
хидравлично сгъваеми продуктови ленти и мобилност, посредством верижен ход, водещи в класа си 
по капацитет депониращи ленти, сваляща се продуктова лента за фината фракция и хидравлично 
повдигане на междинната лента, улесняваща подмяната на ситовите повърхности.

Питател
Ширина: 1050 мм; 
Променлива скорост

CHIEFTAIN 2100X         ВЕРИЖНА (2-площна)    ВЕРИЖНА (3-площна)

Тегло (Приблизително)      34,700 кг  37,400 кг  

Транспортна ширина              3 м 3 м

Транспортна дължина        19.01 м 19.06 м

Транспортна височина          3.47м                         3.47 м

Работна ширина             18.3 м 18.3 м

Работна дължина             19.8 м 19.47 м

Работна височина             5.89 м 6.29 м

Бункер 
Капацитет: 8 м³ 
Скалпираща решетка с регулируем 
ъгъл по стандарт

Характеристики и предимства
Дву- или три-площно сито

   Радиоуправляема решетка за вграждане
   Захранваща лента с голям капацитет с 

променлива скорост 
   Дву-лагеров ситов възел в маслена баня
   Подсилен ситов възел с един вал, с 

регулируем ход, ъгъл и скорост
   Пътека и стълби за достъп до ситото
   Хидравлично сгъваеми ленти с отличен 

капацитет за стифиране на материал 

Опции 
Дву-площна вибрирационна Гризли скара, радио-контролирана 
Радиоуправляеми вериги
Система против приплъзване на главната лента
Двойно захранване (допълнително електрическо хидравлично 
задвижване) 
Подготвена за собствено буги-шаси за транспорт
Оборудвана със собствено буги-шаси за транспорт
Система за бързо освобождаване на ситото чрез клинове 
(горна и средна плоскост)
Система за прахопогасяване
Система за автоматично гресиране
Междинна лента за биомаса и рециклиране на едроразмерен 
материал (3-площно сито)
Хидравлично обтягане на ситото (долна плоскост)
Удължена лента за затворен цикъл, прибираща се за транспорт 
(при 3-площна машина)
Хидравлично обтягане на ситото (долната плоскост)

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Ситов възел 
Две или три плоскости; 
Дву-лагеров; 
Размери: 6.1 м х 1.53 м 

Вериги
Ширина: 500 мм

Продуктова лента  
(за фини частици)
Ширина 1200 мм 
Височина на стифиране: 4.75 м; 
Сваляне за достъп до ситото

Странична лента (за междинна и 
надситова фракция)
Ширина: 800  мм;  
Височина на стифиране: 4.96 м 
Индивидуална променлива скорост

Главна лента
Ширина: 1050 мм; 
Хидравлично повдигане 
за достъп до ситото

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 кВт (111.3 к.с) (2-площно) 
CAT C4.4 ATAAC 97 кВт (130 к.с) (3-площно) 
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 82 кВт (110 кс.) (2-площно) 
CAT C4.4 98 кВт (131 к.с)
CAT C4.4 129.5 кВт (174 к.с) (3-пощно) 
Резервоар за гориво: 336 литра

Спомагателна лента
(3-площно сито) 
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 4.42 м



Характеристики и предимства
• Двуплощно сито 
•  Очакваща патент задвижваща система, 

която позволява превключване между 
2- и 4-лагерово сито

• Радиоуправляема скалпираща решетка 
• Питател с голям капацитет и 

регулируема скорост 
• Подсилен ситов възел с един вал, с 

регулируем ход, ъгъл и скорост
• Хидравлично обтягане на ситото (долна 

плоскост)
• Пътека и стълби за достъп до ситото
• Хидравлично сгъваеми ленти с отличен 

капацитет за стифиране на материал

Опции
• 2-площна вибрираща решетка
• Радиоуправляеми вериги
• Система против приплъзване на 

главната лента
• Двойно захранване 

(допълнително електрическо 
хидравлично задвижване) 

• Система за автоматично 
гресиране

• Система за прахопогасяване
• Бързо освобождаване на 

клиновете за обтягане (горна 
плоскост)

CHIEFTAIN 2200 2-ПЛОЩНА
Powerscreen® Chieftain 2200 е проектиран за оператори, които изискват големи обеми продукция с висока 
спецификация при максимална гъвкавост.

Chieftain 2200 разполага с две многофункционални ситови повърхности, които осигуряват обща площ на ситото от 
19.5 м². Той притежава революционна, очакваща патент задвижваща система, която позволява превключване между 
2- и 4-лагерово сито. Максималната променливост на машината предлага подобрени възможности спрямо своите 
конкуренти от класа, особено когато се иска да се произведе материал с по-строга спецификация.

Ползите за потребителите включват бързо време за настройка (обикновено под 30 минути) с хидравлично сгъваеми 
транспортьори и мобилност на веригите. Високо агресивните ситови повърхности се справят с лекота със замърсени 
и лепкави материали.

CHIEFTAIN

Бункер
Капацитет: 8 м³

С 2-ПЛОЩНА    
CHIEFTAIN 2200        С РЕШЕТКА ВИБРИРАЩА РЕШЕТКА

Тегло (Приблизително)             35,350 кг 39,350 кг

Транспортна ширина                3.0 м 3.0 м

Транспортна дължина            19.79 м 19.79 м

Транспортна височина              3.55 м 3.6 м

Работна ширина              18.3 м 18.3 м

Работна дължина            20.05 м 20.05 м

Работна височина              7.89 м 7.89 м

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Продуктова лента (за фини частици)
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 5.12 м
Сваляне за достъп до ситото

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 кВт (111.3 к.с) 
CAT C4.4 ATAAC 97 кВт (130 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 82 кВт (110 к.с) 
CAT C4.4 98 кВт (131 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Вериги
Ширина: 500 мм

Странична лента (за междинна  
и надситова фракция)
Ширина: 800  мм 
Височина на стифиране: 4.96 м

Главна лента
Ширина: 1050 мм
Хидравлично повдигане за достъп до ситото

Питател
Ширина: 1200 мм
Променлива скорост

Ситов възел
Две дву-площни ситови повърхности;
Горна плоскост: 6.6 м х 1.55 м
Долна плоскост: 6 м х 1.55 м
Пресяваща повърхност: 18.4 м²

0908



CHIEFTAIN 2200 3-ПЛОЩНА

CHIEFTAIN

С 2-ПЛОЩНА  
CHIEFTAIN 2200 3-ПЛОЩНА СЪС СКАЛПИРАЩА РЕШЕТКА     ВИБРАЦИОННА СКАРА

Тегло (Приблизително)              39,400 кг 43,400 кг

Транспортна ширина                 3 м 3 м

Транспортна дължина              19.77 м 19.77 м

Транспортна височина               3.6 м 3.6 м

Работна ширина               18.3 м  18.3 м

Работна дължина               20.2 м  20.2 м

Работна височина               7.43 м 7.43 м

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).

Бункер
Капацитет: 8 м³

Характеристики и предимства
• Две 3-ситови повърности
• Очакваща патент задвижваща система, 

която позволява превключване между 
2- и 4-лагерово сито

• Радиоуправляема скалпираща решетка 
• Захранваща лента с голям капацитет с 

променлива скорост 
• Подсилен ситов възел с един вал с 

регулируем ход, ъгъл и скорост
• Хидравлично обтягане на ситото (долна 

плоскост)
• Пътека и стълби за достъп до ситото
• Хидравлично сгъваеми транспортьори 

с отличен капацитет за стифиране на 
материал

• Хидравличен механизъм за разгъване
на пешеходна пътека чрез системата за 
обтягане на ситото

Опции
• 2-площна вибрираща решетка
• Радиоуправляеми вериги
• Система против приплъзване на главната

лента
• Двойно захранване (допълнително 

електрическо хидравлично задвижване)
• Система за автоматично гресиране
• Система за прахопогасяване
• Бързо освобождаване на клиновете за 

обтягане (горна плоскост)
• Междинна трансферна лента вместо

направляващ улей за надгабарита
• Удължена лента за надгабарита
• Телескопичната лента и лентата за 

надгабарита осигуряват отлична 
рециркулация на надгабаритния материал 
към всички трошачки Powerscreen чрез 
регулиране ъгъла на завъртане и наклона.

Powerscreen Chieftain 2200 3-площна е проектирана за оператори, които 
изискват големи обеми продукти с висока спецификация с максимална 
гъвкавост. Той притежава революционна, очакваща патент задвижваща 
система, която позволява превключване между 2- и 4-лагерово сито. 
Разделяйки се на две повъхности, Chieftain 2200 3-площна може да работи 
агресивно без ограниченията, съпътстващи един по-голям ситов възел. 



CHIEFTAIN 2200 3-ПЛОЩНА
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Задвижване
Tier 3/Stage 3A: CAT C4.4 ATAAC 97 кВт (130 к.с)
Tier 4F/Stage 4: CAT C4.4 98 кВт (131 к.с) 
Двигател с постоянна скорост по желание:
Tier 3A: CAT C4.4  
4 цилиндров двигател, 98 кВт (131 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Вериги 
Ширина: 500 мм

Странична лента (за междинна и 
надситова фракция)
Ширина: 800  мм
Височина на стифиране: 4.96 м

Главна лента
Ширина: 1050 мм
Хидравлично повдигане за достъп до ситото

Питател
Ширина: 1200 мм
Променлива скорост

Ситов възел
Две три-площни ситови повърхности 
Горна плоскост: 6.6 м х 1.55 м
Средна плоскост: 6.6 м х 1.55 м
Долна плоскост: 6 м х 1.55 м



Бункер
Капацитет: 3 м³

Задвижване
Tier 3:
Deutz 2011 L04I 36.4 кВт (48.8 к.с)
Tier 4F/Stage 3B (само за САЩ): Deutz TD2.9 
L4 42 кВт (56 к.с)
Резервоар за гориво: 145 литра

Видове сита
 Плетени
 Перфорирани
 Гризли
 Палцови
 Самоочистващи се (Flex-mat)
 Струнни

WARRIOR 600

WARRIOR

WARRIOR 600 ВЕРИГИ

Тегло (Приблизително)  12,000 кг

Транспортна ширина 2.25 м

Транспортна дължина 10.98 м 

Транспортна височина 2.55 м

Работна ширина 10.42 м

Работна дължина 10.54 м

Работна височина 3.18 м

Powerscreen® Warrior 600 е най-компактното скалпиращо сито от тежкотоварната серия Warrior на 
Powerscreen. Една от основните характеристики на Warrior 600 е неговият компактен транспортен 
размер, позволяващ преместването на машината в контейнер за превоз.  Машината е малка и 
лека, което и позволява лесно да се придвижва между работните площадки с минимални 
разходи. Това също означава, че е много мобилна на място, дори и в застроени райони.

Машината е с многофункционално, високоякостно, наклонено дву-площно сито, способно да 
депонира и скалпира, както преди, така и след трошачка или като самостоятелна единица. Нейното 
силно агресивно сито може да работи със сита тип гризли, с палцови сита, с перфорирани и плетени 
сита, заедно с други типове ситови повърхности, специфични за приложението.

Ползите за потребителя включват бързо време за настройка и лекота на работа, подпомогнати от 
хидравлично сгъваеми страници на бункера както и с две скорости на движение на веригите.

Опции

  Радиоуправляеми вериги 
  Бързо освобождаване на клиновете за 

обтягане (горна плоскост)
  Система за автоматично гресиране
  Система за прахопогасяване
  Покривало на ситото
  Гладки / Оребрени лентови 

транспортьори 
  Широка гама от ситови повърхности

Характеристики и предимства

 Изключително нисък разход на гориво с 
оптимизирана хидравлика

   Елегантният дизайн намалява теглото, но запазва 
здравината и устойчивостта

  Бързо преобразуване от производство на три 
продукта в производство на два продукта - напълно 
хидравлично

  Високоагресивно сито с възможност за регулиране 
на амплитудата

  Здраво, устойчиво, дву-площно, дву-лагерово сито с 
фиксиран ъгъл 

  Отворен дизайн на шасито с лесен достъп под ситото 
за смяна на ситовите повърхности

  Питател с регулируема скорост, включващ усилени 
ролки и устойчиви страници

  Хидравлично сгъваеми ленти с отличен капацитет за 
стифиране на материала

   Бързата и проста 3-степенна настройка на 37 kW   
двигател отговаря на най-новото законодателство 
на ЕС за емисиите, без да включва изискване за 
последваща обработка на изгорелите газове на 
двигателя или урея-добавки към системата

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).



Ситов възел
Дву-площен
Дву-лагеров
Размери: 2.34 м x 1.17 м
Високо агресивно

Странична лента
(междинна фракция)
Ширина: 650  мм 
Височина на стифиране: 2.8 м

Странична лента 
(фина фракция)
Ширина: 650  мм
Височина на стифиране: 2.9 м

Питател
Ширина: 1000 мм
За тежки условия на работа

Вериги
Ширина: 300 мм

Продуктова лента
(надситов материал)
Ширина: 1000 мм
Височина на стифиране: 2.7 м
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WARRIOR 800

WARRIOR 800 ВЕРИГИ

Тегло (Приблизително) 16,700 кг

Транспортна ширина 2.5 м

Транспортна дължина 9.22 м 

Транспортна височина 3.09 м

Работна ширина 14.09 м

Работна дължина 11.11 м

Работна височина 3.92 м

Powerscreen® Warrior 800 е специално разработен за тези, за които гъвкавостта и мобилността са от 
ключово значение. Машината е многофункционално, наклонено дву-площно сито, способно да депонира 
материал с разделяне на 3 фракции или за скалпиране, преди и след раздробяване на материала. 
Неговото силно агресивно сито може да работи с гризли сита, палцови сита, перфорирани сита и плетени 
сита заедно с други типове ситови повърхности, специфични за приложението.

Ползите за потребителите включват бързо време за настройка и лекота на работа, подпомогнати от 
хидравлично сгъваеми задна и странични ленти, твърди страни на бункера за подаване и две скорости на 
веригите. Опростените възможности за разгъване на опашния конвейр подпомагат достъпа до ситото и 
подмяната на ситовите повърхности.

Характеристики и предимства
Бункер с променлива скорост, включващ 
усилени ролки и твърдо тяло
Сгъваема задна стена на бункера за 
директно подаване 
Здраво, устойчиво, 2-площно, 2-лагерово 
сито с фиксиран ъгъл 
Хидравлично сгъване и разгъване на 
опашната лента с плъзгащи се страни, 
позволяващо максимален достъп до 
долната плоскост
Хидравлично сгъваеми ленти с отличен 
капацитет за стифиране на материал

Опции
Радиоуправляеми вериги 
Бързо освобождаване на 
клиновете за обтягане 
(горна плоскост)
Система за автоматично 
гресиране

  Система за 
прахопогасяване
Покривало на ситото
Гладки / Оребрени 
лентови транспортьори

  Надстройки на бункера
  Широка гама от ситови 

повърхности

Странична лента 
(фина фракция)
Ширина: 650  мм 
Височина на стифиране: 3.82 м

WARRIOR

Видове сита
 Плетени
 Перфорирани
 Гризли
 Палцови
 Самоочистващи се (Flex-mat)
 Струнни*Производителността зависи от приложението и вида на материала

Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Ситов възел
Дву-площен, дву-лагеров
Размери: 2.77 м x 1.22 м

Бункер
Капацитет: 2.9 м³

Странична лента  
(междинна фракция)
Ширина: 650  мм
Височина на стифиране: 3.64 м
Променлива скорост

Странична лента
(фина фракция)
Ширина: 650  мм
Височина на стифиране: 3.82 м

Питател
Ширина: 1050 мм
За тежки условия на работа

Вериги
Ширина: 400 мм

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
DEUTZ TD 2011 L04I 4 49.4 кВт (66.2 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C3.4 55 кВт (74 к.с)
Резервоар за гориво: 145 литра

Продуктова лента  
(надситова фракция)
Ширина: 1050 мм
Височина на стифиране: 3.03 м
Хидавлично сгъване и разгъване
Променлива скорост



WARRIOR 1200

WARRIOR

WARRIOR 1200 ВЕРИГИ

Тегло (Приблизително) 16,800 кг

Транспортна ширина   2.25 м

Транспортна дължина 10.96 м

Транспортна височина   2.51 м

Работна ширина 10.36 м

Работна дължина 11.62 м

Работна височина   4.02 м

Powerscreen Warrior 1200 е най-компактната машина с 3.6 метрово скалпиращо сито на 
пазара днес. Въпреки компактните си размери, със своето силно агресивно сито, Warrior 
1200 изпъква сред конкурентите си. Въз основа на успеха на Warrior 600, Warrior 1200 може 
да се похвали с отличен достъп за лесно обслужване, висока производителност и ниска 
стойност на придобиване и поддръжка. Warrior 1200 е универсално, уякчено, наклонено 
дву-площно сито, способно да депонира материал с разделяне на 3 фракции или за 
скалпиране, преди и след раздробяване на материала. Неговото силно агресивно сито 
може да работи с гризли сита, палцови сита, перфорирани сита и плетени сита заедно с 
други типове ситови повърхности, специфични за приложението.

Ползите за потребителите включват бързо време за настройка и лекота на работа, 
подпомогнати от хидравлично сгъваеми задна и странични ленти, дву-скоростни вериги и 
бързо преобразуване от производство на три към производство на две фракции.

Опции
Радиоуправляеми вериги 

  Бързо освобождаване на клиновете за 
обтягане (горна плоскост)

  Система за автоматично гресиране
  Покриване на ситото
  Гладки / оребрени лентови 

транспортьори 
  Хидравлично сгъваем опашен конвейр
  Хидравлично сгъваеми страници на 

бункера
  Широка гама от ситови повърхности

 Характеристики и предимства

 Нисък разход на гориво с оптимизирана хидравлика
  Умният дизайн намалява теглото, но запазва 

здравината и устойчивостта
  Бързо преобразуване от производство на три 

към производство на две фракции - напълно 
хидравлично

  Високоагресивно сито с възможност за регулиране 
на хода и ъгъла

  Здраво, устойчиво дву-площно, дву-лагерово сито 
  Отворен дизайн на шасито с лесен достъп под 

ситото за смяна на ситовите повърхности
  Захранващ питател с променлива скорост, 

включващо тежки ролки, твърда конструкция на 
бункера и сгъваеми страници 

  Бърза и проста настройка в три стъпки

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).

Бункер
Капацитет: 5 м³

Задвижване
Tier 3/Stage 3A: 
Deutz D2011 L04I - 49.4 кВт (66.2 к.с)
Tier 4/Stage 4: 
Deutz TD2.9 L04 – 54 кВт (72.4 к.с)
Резервоар за гориво: 145 литра

Видове сита
 Плетени
 Перфорирани
 Гризли
 Палцови
 Самоочистващи се (Flex-mat)
 Струнни
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Ситов възел
Две плоскости, дву-лагерово 
Размери: 3.60 м x 1.17 м 
Високо агресивно

Странична лента 
(междуситова фракция)
Ширина: 650  мм 
Височина на стифиране: 2.95 м

Странична лента 
(фина фракция)
Ширина: 800  мм
Височина на стифиране: 3 м

Питател
Ширина: 1000 мм
За тежки условия на работа

Вериги
Ширина: 300 мм

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
Deutz D2011 L04I - 49.4 кВт (66.2 к.с)
Tier 4/Stage 4:
Deutz TD2.9 L04 – 54 кВт (72.4 к.с)
Резервоар за гориво: 145 литра

Продуктова лента
(надситова фракция)
Ширина: 1000 мм
Височина на стифиране: 2.8 м
Сгъване за транспорт



WARRIOR 1400X /1400XE

Powerscreen® Warrior 1400X е гъвкава машина за пресяване, насочена към малки 
и средни оператори, които се нуждаят от високопроизводителна, високоякостна, 
универсална машина, която остава лесна за транспортиране.

Той е проектиран с оглед на икономия, като намаленият разход на гориво се постига 
чрез по-ниска скорост на работа на двигателя от 1800 об. / мин и подобрена хидравлика. 
Разнообразието от ситови повърхности означава, че Warrior 1400X е изключително 
ефективен при скалпиране, пресяване и рециклиране на различни материали и може 
да обработва смесени отпадъци от разрушаване, включително зелени отпадъци, почва, 
бетон, дърво и асфалт. 

Warrior 1400XE е проектиран да отговори на нуждите на клиентите, за които 
електричеството е предпочитан източник на енергия и отваря възможността за работа на 
машината на закрито. Той може да се захранва от електричество, генерирано от други 
модели на Powerscreen. Основното предимство на Warrior 1400XE е разнообразието от 
възможности за захранване. Той може да се захранва със собствен генератор 72 kVA или 
да бъде свързан към външно електрическо захранване за още по-ниски разходи.

Характеристики и предимства
Подсилен, наклонен захранващ лентов питател със 
здрав бункер 
Здраво, устойчиво, дву-площно, дву-лагерово сито  
(с гресиране) и с регулиращ се ъгъл 
Ситото се повдига за лесна подмяна на ситовите 
повърхности
Пътеки за достъп до ситото
Хидравлични сгъваеми транспортьори с отличен 
капацитет за стифиране на материал
Бързо време за настройка и изключване 
Вериги с две скорости
Функция за повдигане на събирателния конвейр 
Реверсивни странични ленти (само за Warrior 1400X) 
Самозадвижване от бордовия генератор или от 
външно захранване (Warrior 1400XE)

Опции
  Радиоуправляеми вериги 
  Двойно захранване (допълнително електрическо 

хидравлично задвижване)
  Бързо освобождаване на клиновете за обтягане (горна 

плоскост)
  Система за автоматично гресиране
  Система за прахопогасяване 
  Широка гама от ситови повърхности
  Производство на три или на две фракции
  Наклонен пластинчат питател с висока производителност
  Повдигащо се шаси на 300 мм (12”) 
  Телескопични странични ленти (само за Warrior 1400X) 
   Разширения на бункера
  Покриване на ситото

WARRIOR       WARRIOR 1400X/1400XE      WARRIOR 1400X/ 1400XE 
      (С ДВЕ ЛЕНТИ)      (С ТРИ ЛЕНТИ)

Тегло (Приблизително)          27,200 кг 30,000 кг

Транспортна ширина               2.75 м                       2.75 м 

Транспортна дължина           13.62 м                     14.17 м 

Транспортна височина            3.20 м                       3.20 м 

Работна ширина                    8.13 м                     12.59 м 

Работна дължина                  13.96 м                     14.20 м 

Работна височина                    4.40 м                       4.40 м 

Странична лента  
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.72 м

Бункер
Капацитет: 7 м³;
Сваляща се задна 
стена за директно 
захранване

WARRIOR

Видове сита
 Плетени
 Перфорирани
 Гризли
 Палцови
 Сита с почистващи топки
 Самоочистващи се (Flex-mat)
 Струнни

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Питател
Ширина: 1300 мм
За тежки условия на работа
Захранващ барабан
Променлива скорост

Странична лента (междуситова фракция)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.6 м
Регулируем ъгъл

Задвижване
Warrior 1400X
Tier 3/Stage 3А
CAT C4.4 ATAAC 90 кВт (121 к.с.)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 82 кВт (110 к.с)

Warrior 1400XE
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 85 кВт (113 к.с)
Tier 4 Final/Stage 4: CAT C4.4 70 кВт (93 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Ситов възел
Дву-площен
Дву-лагеров
Размери: 3.6 м x 1.25 м
Високо-амплитудно
Регулируем ъгъл 13° - 19°

Вериги
Ширина: 400 мм;
Дву-скоростен ход Продуктова лента  

(надситова фракция)
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 4 м (при 3 крайни продукта)
Височина на стифиране: 3.4 м (при 2 крайни продукта)



WARRIOR 1800

WARRIOR 1800  
(С НАКЛОНЕН ПИТАТЕЛ) С ДВЕ ЛЕНТИ С ТРИ ЛЕНТИ

Тегло (Приблизително) 27,800 кг 29,000 кг

Транспортна ширина    2.96 м   2.96 м

Транспортна дължина 14.99 м 15.38 м

Транспортна височина   3.39 м   3.39 м 

Работна ширина   7.74 м   12.6 м

Работна дължина 14.03 м   14.3 м

Работна височина   4.55 м   4.57 м

Проектиран за средни и големи оператори, където високият капацитет и 
производителност са от първостепенно значение, Powerscreen® Warrior 1800 е 
мощна машина за работа при тежки условия, създадена за пресяване и 
рециклиране на различни материали и може да обработва смесени отпадъци от 
разрушаване, включително почва, бетон и асфалт.  

С вериги с ниско налягане Warrior 1800 е изключително мобилен. Неговото универсално 
сито може да работи с гризли сита, палцови сита, перфорирани сита и плетени сита 
заедно с други типове ситови повърхности, специфични за приложението.

Характеристики и предимства
Подсилен наклонен захранващ питател с 
хидравлични страни на бункера
Здраво, устойчиво, дву-площно, дву-лагерово 
сито с гресиране и с настройващ се ъгъл 
Повдигащо се сито за лесна подмяна на 
ситовите повърхности
Хидравлично плъзгащ се опашен конвейр за 
лесна смяна на ситовите плоскости
Пътеки за достъп до ситото
Хидравлично сгъваеми конвейри с отличен 
капацитет за стифиране на материал 
Система за изключване на двигателя при 
аварийни ситуации

Опции
Радиоуправляеми вериги 
Двойно захранване (допълнително електрическо 
хидравлично задвижване)
Бързо освобождаване на клиновете за обтягане (горна 
плоскост)
Система за автоматично гресиране
Система за прахопогасяване 
Широка гама от ситови повърхности
Производство на три или на две фракции
Наклонен пластинчат питател с висока производителност
Телескопични странични ленти 
Разширения на бункера
Покриване на ситото

Бункер
Капацитет: 6.8 м³
Хидравлично сгъващи се странични плочи
Сваляща се задна стена за директно захранване

WARRIOR

Вериги
Ширина: 500 мм
Дву-скоростен ход

Видове сита
 Плетени
 Перфорирани
 Гризли
 Палцови
 Сита с почистващи топки
 Самоочистващи се (Flex-mat)
 Струнни

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 кВт (111 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 4 ATAAC 82 кВт (110 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Продуктова лента 
(надситова фракция)
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 3.73 м
Ударни плочи
Регулируем ъгъл 10° - 24°

Странична лента (фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.7 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл 14° - 25°

Ситов възел
Дву-площен, Дву-лагеров
Размери: 4.88 м x 1.50 м
Високо-амплитудно
Регулируем ъгъл 14° - 18°

Питател 
Ширина: 1300 мм
За тежки условия на работа
Захранващ барабан
Променлива скорост

Странична лента
(междуситова фракция)
Ширина: 900 мм
Височина на стифиране: 3.44 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл 14° - 25°

2 Bearing, 2 deck, high amplitude screenbox 
Size: 4.88m x 1.5m (16’ x 5’)
Adjustable screen angle 14° - 18°

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83 кВт (111 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 4 ATAAC 82 кВт (110 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра



WARRIOR 2100
Warrior 2100 е проектиран да включва доказани технологии с три-валови и едно-валови 
сита, която е уникална за мобилните скалпиращи машини на Powerscreen. Три-валовият 
дизайн гарантира, че ситото с размери 16’ x 5’ е високоефективно, като същевременно 
поддържа изключителна производителност. Екстремното ускорение на пресяването 
осигурява на Warrior 2100 подобрени възможности пред своите конкуренти от същия 
клас, особено в лепкави приложения за скалпиране.

Едно-валовият дизайн на ситото осигурява на Warrior 2100 баланс за ефективно 
пресяване при по-малко взискателни приложения, когато не е необходима мощност на 
задвижване с троен вал или прецизността на Flip-Flow повърхности. Единичната ос на 
ситото осигурява ефективни възможности за пресяване с по-конвенционален подход. 
Поддържащо се на два лагера по 130 мм, ситото с единична ос осигурява впечатляващ 
ход и наклон до 18 градуса.

Машината е проектирана с оглед на икономия, като намаленият разход на гориво се 
постига чрез по-ниска скорост на работа на двигателя от 1800 об. / мин. и подобрена 
хидравлика. Разнообразието от ситови повърхности означава, че Warrior 2100 е 
изключително ефективен в приложения за скалпиране, пресяване и рециклиране и може 
да обработва смесени отпадъци от разрушаване, включително зелени отпадъци, почва, 
бетон, дърво и асфалт.

Характеристики и предимства
Подсилено дву-площно сито, включващо 
технолгията Triple Shaft, с допълнителни настройки 
на амплитуда и честота на ситото
Подсилен бункер 
Ниска скорост на работа на двигателя за 
подобряване на разхода на гориво
Уякчен наклонен захранващ питател 
Повдигащо се сито за лесна подмяна на ситовите 
повърхности
Пътеки за достъп до ситото 
Хидравлично сгъваеми транспортьори с отличен 
капацитет за стифиране на материал 
Бързо време за настройка и изключване 
Вериги с дву-скоростен ход
Реверсивни странични ленти
Събирателен конвейр
Функции за повдигане

Опции
  Радиоуправляеми вериги 
  Повдигащо се шаси на 300 мм (12”) 
  Телескопични странични ленти 
  Хидравлично сгъваеми разширения на 

бункера
  Подсилен наклонен захранващ питател 
  Система за автоматично гресиране
  Система за прахопогасяване 
  Двойно захранване (допълнително 

електрическо хидравлично задвижване)
  Производство на три или на две фракции 
  Сменяем ситов възел с една ос

WARRIOR 2100      С ДВЕ ЛЕНТИ С ТРИ ЛЕНТИ

Тегло (Приблизително)       33,400 кг 34,800 кг

Транспортна ширина       3,00 м 3,00 м

Транспортна дължина      15.48 м 16.02 м

Транспортна височина      3.4 м 3.4 м

Работна ширина      8.58 м 13.6 м

Работна дължина     15.77 м 16.3 м

Работна височина     4.38 м 4.5 м

WARRIOR

Странична лента  
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.93 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл

Видове сита:
Горна плоскост:
  Стоманени 3D перфорирани
  Гумени 3D перфорирани
  Стоманени перфорирани
  Гумени перфорирани

Долна плоскост:
  Динамични “Flip flow” панели

Бункер
Капацитет: 7 м³
Високоизносо-
устойчиви
странични плочи

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Питател 
Ширина: 1300 мм
За тежки условия на работа
Захранващ барабан
Променлива скорост
Система за лесно почистване под лентата

Странична лента
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.93 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл

Задвижване 
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4. ATAAC 90 кВт (121 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 93 кВт (125 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Видове сита:
Горна плоскост:

Стоманени 3D перфорирани
Гумени 3D перфорирани
Стоманени перфорирани
Гумени перфорирани

Горна плоскост:
Динамични “Flip flow” панели

Ситов възел
Дву-площен
Размери: 4.88 м x 1.55 м
Технологията с три вала дава висока амплитуда и  
много енергия
Фиксиран ъгъл с променливо време

Странична лента 
(междуситова фракция)
Ширина: 900  мм 
Височина на стифиране: 3.67 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл

Продуктова лента (надситова фракция)
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 4.2 м (с три ленти)
Височина на стифиране: 3.5 м (с две ленти) 
Ударни плочи
Регулируем ъгъл 0° - 24°
Променлива скорост

Вериги
Ширина: 500 мм
Дву-скоростен ход

1 Машина
3 Сменяеми сита

 С три вала
 С един вал
 Тип Spaleck 



WARRIOR 2100 SINGLE SHAFT 
(ЕДНА ОС)

Warrior 2100 е проектиран с технология Single Shaft, която осигурява 
баланса да се пресява ефективно при по-малко взискателни приложения. 
Единичната ос на ситото осигурява ефективни възможности за пресяване с 
по-конвенционален подход. Поддържа се на два лагера по 130 мм, ситото с 
една ос осигурява впечатляващ ход и ъгъл до 18 градуса. Същото шаси имат 
и Warrior 2100 Triple Shaft или Spaleck, което прави машината изключително 
универсално решение. 

Тя е проектирана с оглед на икономия, като намаленият разход на гориво 
се постига чрез по-ниска скорост на работа на двигателя от 1800 об./мин. и 
подобрена хидравлика. Разнообразието от ситови повърхности означава, 
че Warrior 2100 е изключително ефективен при скалпиране, пресяване и 
рециклиране и може да обработва смесени отпадъци от разрушаване, 
включително зелени отпадъци, почва, бетон, дърво и асфалт.

Характеристики и предимства
Подсилено дву-площно сито, включващо 
технолгията Single Shaft, поддържано от два 
лагера x 130 мм, осигуряваща впечатляващ ход 
и ъгъл на ситото до 18 градуса.
Подсилен бункер 
Ниска скорост на работа на двигателя за 
подобряване на разхода на гориво
Подсилен наклонен захранващ питател 
Повдигащо се сито за лесна подмяна на ситовите 
повърхности
Пътеки за достъп до ситото 
Хидравлично сгъваеми транспортьори с отличен 
капацитет за стифиране на материал 
Бързо време за настройка и изключване 
Вериги с дву-скоростен ход
Реверсивни странични ленти 
Събирателен конвейр
Функции за повдигане

Опции
Радиоуправляеми вериги 
Повдигащо се шаси на 300 мм (12”) 
Телескопични странични ленти 
Хидравлично сгъваеми разширения на 
бункера
Подсилен наклонен захранващ питател 
Система за автоматично гресиране
Система за прахопогасяване 
Двойно захранване (допълнително 
електрическо хидравлично задвижване)
Производство на три или на две фракции 
Покривало на ситото
Хидравлично обтягане на долната 
плоскост
Телеметрична система Powerscreen Pulse

WARRIOR 2100 SINGLE SHAFT С ТРИ ЛЕНТИ

Тегло (Приблизително)  34,300 кг

Транспортна ширина  3 м

Транспортна дължина 16.02 м

Транспортна височина 3.4 м

Работна ширина 13.6 м

Работна дължина 16.3 м

Работна височина 4.68 м

WARRIOR

Странична лента
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.93 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл

Видове сита:
Горна плоскост:
  Комбинация Палцови/Перфорирани
  3D перфорирани
  Гризли скари
  Палцови сита
  Перфорирани сита
  Плетени сита

Долна плоскост:
  Палцови сита
  Перфорирани сита
  Плетени сита

Бункер
Капацитет: 7 м³
Високоизносо-устойчиви
странични плочи

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Питател 
Ширина: 1300 мм
За тежки условия на работа
Захранващ барабан
Променлива скорост
Система за лесно почистване под лентата

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4. ATAAC 97 кВт (130 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 93 кВт (125 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Ситов възел
Дву-площен
Размери: 4.88 м x 1.55 м
Дву-лагерово наклонено сито с високо агресвно пресяване
Регулиуем ъгъл 18°

1 Машина
3 Сменяеми сита

 С три вала
 С един вал
 Тип Spaleck 

Странична лента
(междуситова фракция)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.67 м
Променлива скорост
Регулируем ъгъл

Продуктова лента (надситова фракция)
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 4.2 м (с три ленти) 
Височина на стифиране: 3.5 м (с две ленти) 
Ударни плочи
Регулируем ъгъл 0° - 24°
Променлива скорост

Вериги
Ширина: 500 мм
Дву-скоростен ход



WARRIOR 2100 SPALECK
Warrior 2100 Spaleck е ситото с най-добрата технология за мобилно пресяване и разделяне. 
В основата на продукта е 2-площно високоефективно сито за рециклиране на отпадъци 
с технологията Flip-Flow-Screen. Уникалният стъпаловиден дизайн на горната ситова 
повърхност, съчетан с най-съвременната долна ситова плоскост Flip-Flow, поставя 
тази машина за рециклиране в най-високия сегмент за клиенти в редица сектори от 
рециклиращата индустрията.

Warrior 2100 Spaleck пасва на широк спектър от материали (по форма и размер) и може 
да се ползва в различни приложения, включително кариери, обработване на въглища, 
отпадъци, търговски отпадъци, компост, мулч, почва, шлака, пепел и смесен отпадък.

Характеристики и предимства
  3D сито на горната повърхност 
  Долна ситова повърхнoст тип Flip-Flow с 

бързосменници за лесно сваляне
  Високоякостен наклонен приемен бункер 
  Ниски обороти на работа на двигателя за 

подобряване на разхода на гориво
  Подсилен наклонен захранващ питател 
  Повдигащо се сито за лесна подмяна на ситовите 

повърхности
  Пътеки за достъп до ситото 
  Хидравлично сгъваеми транспортьори с отличен 

капацитет за стифиране на материал 
  Бързо време за настройка и изключване 
  Вериги с дву-скоростен ход
  Реверсивни странични ленти 
  Събирателен конвейр
  Функции за повдигане

Опции
Радиоуправляеми вериги 
Повдигащо се шаси на 300 мм (12”) 
Телескопични странични ленти 
Хидравлично сгъваеми разширения на 
бункера
Подсилен наклонен захранващ питател 
Система за автоматично гресиране
Система за прахопогасяване 
Двойно захранване (допълнително 
електрическо хидравлично задвижване)
Производство на три или на две фракции 

WARRIOR

Видове сита 
Горна плоскост:
 Стоманени 3D перфорирани
 Гумени 3D перфорирани
 Стоманени перфорирани
 Гумени перфорирани

Долна плоскост:
 Динамични “Flip flow” панели

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).

WARRIOR 2100 
SPALECK С ДВЕ ЛЕНТИ С ТРИ ЛЕНТИ

Тегло (Приблизително) 33,400 кг  34,300 кг

Транспортна ширина                 3,0 м      3,0 м

Транспортна дължина 15.48 м    16.02 м

Транспортна височина 3.4 м   3.4 м

Работна ширина                 8.58 м 13.6 м

Работна дължина                 15.77 м 16.3 м

Работна височина                 4.83 м 4.5 м
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Странична лента 
(фини частици)
Ширина: 900 мм 
Височина на стифиране: 3.93 м
Регулируема скорост
Регулируем ъгъл

Задвижване
Tier 3/Stage 3A: CAT C4.4 ATAAC
Tier 4F/Stage 4: CAT C4.4 93 кВт (125 к.с)
Резервоар за гориво: 336 литра

Бункер
Капацитет: 7 м³
Вискоизносо-устойчиви
странични плочи

Ситов възел
Дву-площен
Размери: 4.88 м x 1.55 м
Технология с три вала и с Flip Flow 
тип панели на долното сито

Питател
Ширина: 1300 мм
За тежки условия на работа
Super Grip задвижващ барабан
Регулируема скорост
Система за лесно почистване под 

лентата

Странична лента 
(междуситова фракция)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 3.67 м
Регулируема скорост
Регулируем ъгъл

Продуктова лента 
(надситова фракция)
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 4.2 м (с три ленти)
Височина на стифиране: 3.5 м (с две ленти)
Ударни плочи
Регулируем ъгъл 0° - 24°
Променлива скорост

Вериги
Ширина: 500 мм

1 Машина
3 Сменяеми сита

 С три вала
 С един вал
 Тип Spaleck 



WARRIOR

WARRIOR 2400

Специално проектиран за мащабни операции в секторите за добив на кариерни материали и 
продукти на минния добив, Powerscreen® Warrior 2400 е в състояние да поеме голям размер скални 
късове и е с подсилено, три-валово сито с голяма амплитуда, като може да работи при пресяване, 
скалпиране, за разделяне на три или на две фракции при обработка на инертни материали, горен 
слой почва, въглища, строителни отпадъци, отпадъци от разрушаване и желязна руда.

Ползите за потребителя включват разгъващ се опашен конвейр, за улеснен достъп при смяна на 
ситовите повърности и събирателен конвейр със сензор за претоварване, за избягване на блокажи.

Характеристики и предимства 

 Подсилен наклонен захранващ лентов питател 
с хидравлични сгъваеми страници на бункера

 Повдигащо се сито за лесна подмяна на 
ситовите повърхности

 Пътеки за достъп до ситото 
 Хидравлично сгъваеми транспортьори с 
отличен капацитет за стифиране на материал 

 Сензори за претоварване на конвейрите
 Повдигащи крака за изравняване на ситото
 Ситови повърхности, взаимозаменяеми с 
продуктите от серията H
3-валово сито с регулируема честота, време и 
амплитуда

 Елиптична вибрация с възможност за 
регулиране на изхвърлянето до 15 мм

Опции

Радиоуправляеми вериги 
Хидравлично сгъваеми разширения 
на бункера
Подсилен наклонен пластинчат 
питател 
Система за автоматично гресиране
Система за прахопогасяване 
Двойно захранване (допълнително 
електрическо хидравлично 
задвижване)
Производство на три или на две 
фракции
Разширения на бункера
Завеса с успокоителни вериги на 
ситото
Три-осно ремарке тип буге

WARRIOR 2400 С ДВЕ ЛЕНТИ С ТРИ ЛЕНТИ

Тегло (Приблизително)  43,000 кг 46,200 кг

Транспортна ширина 3 м 3 м

Транспортна дължина 17.2 м 17.3 м

Транспортна височина 3.6 м 3.6 м 

Работна ширина 9.6 м  15.3 м

Работна дължина 18.3 м 18.5 м

Работна височина 4.9 м 5.2 м

Странична лента  
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 4.25 м
Променлива скорост 
Хидравлично сгъване

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 LRC 151 кВт (202 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT CAT C7.1 151 кВт (202 к.с)
Резервоар за гориво: 597 литра

Видове сита: 
 Плетени
 Перфорирани
 Гризли
 Палцови 
 Сита с почистващи топки
 Самоочистващи се (Flex-mat)
 Струнни

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Продуктова лента (надситова фракция)
Ширина: 1600 мм;
Височина на стифиране: 4.95 м (с три ленти) 
Височина на стифиране: 4.56 м (с две ленти) 
Регулируем ъгъл
Променлива скорост

Странична лента
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 4.25 м
Променлива скорост
Хидравлично сгъване

Бункер
Капацитет: 10 м³
Сваляща се задна стена за директно захранване
Вискоизносо-устойчиви странични плочи
Хидравлично сгъване

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 LRC 151 кВт (202 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT CAT C7.1 151 кВт (202 к.с)
Резервоар за гориво: 597 литра

Питател
Ширина: 1300 мм
Ударни плочи и ролки за тежки условия 
на работа
Сдвоен редуктор
Регулируема скорост

Ситов възел
Дву-площен
Размери: 6.1 м x 1.93 м
Технологията с три вала дава 
висока амплитуда и много енергия
Регулируем ъгъл 

Странична лента (междуситова фракция)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 4.25 м
Променлива скорост
Хидравлично сгъване
Отстранява се при конфигурация с две ленти

Вериги
Ширина: 500 мм



H RANGE

H6203

Гамата Powerscreen® H разполага с хоризонтални сита, идеални за работа с големи 
обеми от лепкави материали и за точно, фино фракциониране, което се изисква в много 
строителни проекти. Моделът H6203 предлага висока производителност до 800 тона/час.

Регулируемия елиптичен ход комбинира линейна и кръгова амплитуда, като произвежда 
агресивно пресяващо действие. Продуктите на Powerscreen® H са особено ефективни 
за скалпиране след първична трошачка или челюстна трошачка и наистина имат 
изключителни резултати при пресяване на специфично малки размери. Идеално подходящ 
за приложения като естествени или трошени инертни материали, въглища, желязна руда, 
рециклиран бетон и асфалт.

Характеристики и предимства 

 Захранващ лентов питател с регулируема 
скорост с висок капацитет на подаване

 Ситов възел с лагери в маслена баня 
 Пешеходна пътека за достъп до ситото
 Хидравлично сгъваеми конвейри за 
стифиране на материал
3-валово сито с регулируема честота, 
време и амплитуда

 Елиптичен ход с възможност за 
регулиране на изхвърлянето до 19 мм 
(3/4”) 

 Дизелово хидравлично захранване
 Подсилени вериги с ниско налягане на 
стъпването

 Бункер за директно подаване с ударни 
плочи и ролки

Опции 

 Радиоуправляеми вериги 
 Ремарке тип буге
 Подготовка за ремарке тип буге
 Наклонен пластинчат питател 
 Наклонен пластинчат питател с 
регулируема скорост

 Улеи, предлагащи смесване на 
отделените след ситото фракции

 Олекотен лентов питател 

H6203 

Тегло (Приблизително)                          46,700 кг

Транспортна ширина                              3.2 м

Транспортна дължина                            19.6 м 

Транспортна височина                           3.6 м

Работна ширина                               16.25 м

Работна дължина                               18.85 м

Работна височина                               4.8 м

Странична лента  
(фини частици)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 4.3 м

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Странична лента  
(междуситова фракция)
Ширина: 900  мм
Височина на стифиране: 4.4 м 
Променлива скорост
Хидравлично сгъване

Питател 
Ширина: 1300 мм
Сдвоен редуктор
Регулируема скорост

Ситов възел
Хорзонтален три- площен
Размери: 6.1 м x 1.93 м
Технология с три вала
Регулируема амплитуда и ъгъл на изхвърляне

Продуктова лента  
(надситова фракция)
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 4 м
Регулируем ъгъл
Променлива скорост

Вериги
Ширина: 500 мм

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 LRC 151 кВт (202 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C7.1 151 кВт (202 к.с)
Резервоар за гориво: 597 литра

Бункер 
Капацитет: 8.2 м³
Вискоизносо-устойчиви
странични плочи
Хидравлично сгъване

Странична лента
(средни до фини частици)
Ширина: 900 мм
Височина на стифиране: 4.4 м
Променлива скорост
Хидравлично сгъване



H RANGE

H6203R

Гамата Powerscreen® H разполага с хоризонтални сита, идеални за работа с големи обеми 
от лепкави материали и за точно, фино фракциониране, което се изисква в много строителни 
проекти. Моделът H6203SR предлага висока производителност до 800 тона/час.

Регулируемия елиптичен ход комбинира линейна и кръгова амплитуда, като произвежда 
агресивно пресяващо действие. Продуктите на Powerscreen® H са особено ефективни за 
скалпиране след първична трошачка или челюстна трошачка и наистина имат изключителни 
резултати при пресяване на специфично малки размери. Идеално подходящ за приложения 
като естествени или трошени инертни материали, въглища, желязна руда, рециклиран бетон и 
асфалт.

Характеристики и предимства
Захранващ лентов питател с регулируема скорост с 
висок капацитет на подаване
Ситов възел с лагери в маслена баня 
Пешеходна пътека за достъп до ситото
Хидравлично сгъваеми конвейри за стифиране на 
материал
Система за изключване на двигателя при аварийни 
ситуации
3-валово сито с регулируема честота, време и 
амплитуда
Елиптичен ход с възможност за регулиране на 
изхвърлянето до 19 мм (3/4”) 
Дизелово хидравлично захранване
Подсилени вериги с ниско налягане на стъпването
Бункер за директно подаване с ударни плочи и 
ролки
Опашен продуктов конвейр за едрия междуситов 
материал
Страничен конвейр за надгабаритния материал
Пешеходна пътека за пълен достъп до трите страни 
на ситото

Страничен конвейр за дребния междуситов материал 
Сензор на събирателната лента за фина фракция

Опции 
Радиоуправляеми вериги 
Двойно задвижване
Ремарке тип буге
Подготовка за ремарке тип буге
Наклонен пластинчат питател с регулируема скорост
Високоизносоустойчиви перфорирани сита или сита от мека 
стомана
Улеи, предлагащи смесване на отделените след ситото фракции

H6203R 

Тегло (Приблизително)                        45,000 кг

Транспортна ширина                            3.2 м 

Транспортна дължина                          18.99 м

Транспортна височина                          3.6 м 

Работна ширина                              16.27 м

Работна дължина                              21.3 м

Работна височина                              4.7 м

Спомагателен рециркулиращ 
конвейр (опция)
Ширина: 900 мм
Монтира се с шарнирен болт

Бункер
Капацитет: 4.33 м³
Вискоизносо-устойчиви
странични плочи
Хидравлично сгъване

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Ситов възел
Хорзонтален три- площен
Размери:  6.1 м x 1.93 м
Технология с три вала
Регулируема амплитуда и ъгъл на 
изхвърляне

Странична лента  
(фини частици)
Ширина: 900  мм  
Височина на стифиране: 4.3 м
Хидравлично сгъване
Променлива скорост

Питател
Ширина: 1300 мм;
Сдвоен редуктор;
Регулируема скорост

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 LRC 151 кВт (202 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
CAT C7.1 151 кВт (202 к.с)
Резервоар за гориво: 597 литра

Вериги
Ширина: 500 мм

Продуктова лента  
(едра междуситова фракция)
Ширина: 900 мм
Височина на стифиране: 4.41 м
Регулируем ъгъл
Променлива скорост

Странична лента  
(дребна междуситова фракция)
Ширина: 900 мм 
Височина на стифиране: 4.4 м 
Променлива скорост 
Хидравлично сгъване

Бункер
Капацитет: 4.33 м³
Вискоизносо-устойчиви
странични плочи
Хидравлично сгъване

Странична лента  
(надситова фракция)
Ширина: 900 мм  
Височина на стифиране: 4.4 м 
Променлива скорост



POWERTRAK

POWERTRAK 750

Многофункционалният Powertrak 750 е включен в портфолиото на скалпиращите сита. 
Здравата му конструкция позволява работа при тежко скалпиране в приложения като 
взривена скална маса, едри строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване. Мощното 
пресяващо действие също така осигурява висока производителност в приложения за 
фино пресяване с претрошен материал и земна маса.

Powertrak 750 разполага с вибрираща захранваща решетка с ширина 4.40 м (14’ 6”), 
което означава, че машината може лесно да бъде захранена с багер или друго подаващо 
устройство. Това в комбинация с компактния си, елегантен дизайн и лекотата на 
движение прави Powertrak 750 най-добрият избор за контрактори, кариерни оператори и 
клиенти в рециклирането.

Характеристики и предимства
Бързо време за настройка
Компактният размер позволява лесно 
транспортиране 
Максимална мобилност с подсилени 
вериги с ниско налягане на стъпването
Хидравлична система с висока 
производителност, чугунени помпи 
и мотори в комплект с хидравличен 
радиатор
Ефективен дизайн с нисък разход на 
гориво 
Лесна за експлоатация и поддръжка 
Лесен достъп до захранващия блок
Голям капацитет за стифиране на 
материал

Опции
Радио дистанционно управление
Отвор на вибриращата решетка 100 мм (4”)

POWERTRAK 750 

Тегло (Приблизително)                         19,000 кг

Транспортна ширина                             2.82 м

Транспортна дължина                           9.43 м

Транспортна височина                          3.2 м

Работна ширина                               2.65 м

Работна дължина                              10.5 м

Работна височина                              4.27 м

Приложения
Пясък и чакъл
Взривена скална маса
Речна баластра
Отпадъци от 
строителство и 
разрушаване 
Материал с големи 
размери
Горен слой почва
Преработени руди
Преработени 
минерали

*Производителността зависи от приложението и вида на материала
Предлагат се двигатели, които са сертифицирани по американските (EPA) и ЕС стандарти за дизелови емисии. 
Попитайте Вашия дилър за възможните опции за сертифициране (т.е. Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).
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Бункер и вибрационна решетка
Скалпираща решетка тип „Гризли“ с отвори:
100 мм или 150 мм
Капацитет: 5 м³
Три ситови мрежи с надлъжно обтягане (на долната 
плоскост)

Стифираща лента
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 3.4 м
Сдвоен редуктор
Дву-скоростен ход на лентата

Вериги
Ширина: 400 мм 

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
Deutz D914 L04 53 кВт (74 к.с) 
Tier 4F/Stage 3:
CAT C3.4 56 кВт (75 к.с)



ПАТЕНТИ

МАШИНА НОМЕР НА ПАТЕНТА   СЪСТОЯНИЕ

Chieftain 400 GB 2361684 Получен патент

WO 0044652 Получен патент

US 6662939 Получен патент

Chieftain 1400 GB 2351719 Получен патент

CHIEFTAIN SCREENS

Chieftain 600 GB 2361684 Получен патент

WO 0044652 Получен патент

US 6662939 Получен патент

Chieftain 1700 US 8573387 Получен патент

Chieftain 2100X (3 Deck) EU 2137090 Получен патент

Chieftain 2200 CA 2680081 Получен патент

GB 2351719 Получен патент

МАШИНА НОМЕР НА ПАТЕНТА СЪСТОЯНИЕ

Warrior 800 2468966-A Получен патент

WARRIOR SCREENS

Warrior 800 GB 2351719 Получен патент

Warrior 2100 US 6347708 B1 Получен патент

Warrior 2400 US 6347708 B1 Получен патент

МАШИНА НОМЕР НА ПАТЕНТА СЪСТОЯНИЕ

H6203 US 6347708 B1 Получен патент 

H-RANGE SCREENS

H6203R EP 14150500.8 Очаква патент

www.powerscreen.com

Chieftain 2200 US 9296017 Получен патент

Chieftain 2200 EP 15154544.9 Очаква патент

H6203R US 14151085 Очаква патент

H6203R US 6347708 B1 Получен патент

Машините Powerscreen са проектирани от инженерен екип от световна класа. Дизайнът е създаден въз основа на много опит, 
а продуктите са проектирани с мисъл за потребителя и неговата безопасност, надграждайки върху 50 годишната доминация на 
Powerscreen. Като признание за нашите иновации имаме издадени (или очакващи издаване) патенти в различни региони по целия свят.
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www.powerscreen.com
Email: sales@powerscreen.com 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

ПОСЛЕдвАйтЕ Powerscreen във Facebook кАтО ПОСЕтИтЕ: 
www.Facebook.com/PowerscreenoFFicial

СЛЕдвАйтЕ Powerscreen в TwiTTer кАтО ПОСЕтИтЕ: www.
TwiTTer.com/Powerscreen  
СЛЕдвАйтЕ Powerscreen в linkedin: www.linkedin.com/
comPany/Powerscreen

РАзгЛЕдАйтЕ вИдЕО МАтЕРИАЛИ зА Powerscreen в youTube: 
www.youTube.com/Powerscreen

Материалите в този документ са само за информация и подлежат на промяна без предизвестие.

Powerscreen не поема отговорност, произтичаща от грешки или пропуски в този документ или от използването на информацията, 
съдържаща се тук. Поради непрекъснатото разработване на продуктите, ние си запазваме правото да променяме 
спецификациите без предупреждение. Данните за производителността на даден продукт, посочени в тази брошура, са само 
за ориентиране, тази информация не представлява изразена или подразбираща се гаранция, но показва тестови примери, 
предоставени от дилърите. Тези резултати ще варират в зависимост от настройките на трошачната камерата, вида на ситовите 
повърхности и вида на преработвания материал.

Снимките са само с илюстративна цел, някои или всички машини в илюстрациите могат да бъдат снабдени с допълнителни 
екстри. Моля, обърнете се към вашия дилър за подробности относно допълнителните екстри.

Powerscreen® е регистрирана търговска марка на Terex GB Limited в Съединените американски щати и в много други страни. 
Copyright 2019 Terex GB Limited. Публикуван и отпечатан през януари 2019 г.

Всички машини са одобрени от CE.  

ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ЕМ ЕЛ България АД 
Промишлена зона Север - Казичене 
Околовръстен път № 438,
1588 София, България
Телефон: +359 (2) 425 3999
Е-мейл: info@cml.bg
Интернет: www.cml.bg


