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ЗНАНИЕТО
Е СИЛА



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. 120 фирми работят 
неуморно по целия свят за да подпомагат клиентите на 
компанията. 

От закупуването на първата машина, през техническата 
поддръжка, сервиз и доставка на резервни части, 
Powerscreen и дилърската мрежа са винаги на една ръка 
разстояние и готови да помогнат.

ГАМА 
ТРОШАЧНИ 
МАШИНИ 
POWERCREEN



METROTRAK 

Тегло (Приблизително) Tier 3   27,920 кг  
Тегло (Приблизително) Tier 4F 28,000 кг  
(с гризли питател, странична лента и магнит)

Транспортна ширина 2.4 м  

Транспортна дължина 12.4 м   

Транспортна височина 3.2 м  

Работна ширина       3.8 м  

Работна дължина                       12.4 м  

Работна височина                       3.2 м   

Характеристики и предимства
  Превъзходното тунелиране намалява 

риска от забиване на арматурен 
материал, което осигурява отлично 
време за работа на машината

  Подобрен поток на материала чрез 
нови бай-пас улеи и продуктова лента

  Централизирани хидравлична и 
  електрическа системи
  НОВА опция за отблокиране на 

челюстта съчетава предимствата 
на хидростатичното задвижване с 
горивната ефективност на директното 
задвижване

  Идеален за претрошаване на 
строителни отпадъци / рециклиране 
с хидравлично регулируема 
дефлекторна плоча и напълно сваляща 
се продуктова лента

  Опцията за сензор на нивото на
 челюстта подпомага подаването на
 материала чрез оптимизиране на
 скоростта на питателя, което води до
 увеличаване на производителността
  Интелигентна система за наблюдение 

Powerscreen Pulse 

Опции
  Лента за отделяне на стерил
  Еднополюсен / двуполюсен 

магнитен сепаратор
  Радио дистанционно управление
  Лентов кантар
  Хидравлична водна помпа 
  Електрическа помпа за 

зареждане с гориво
  Плетени сита за скалпиращото 

сито
  Supertooth или Multitooth тип 

челюстни плочи 
  Система за отблокиране на 

трошачната камера
  Хидравлична дефлекторна плоча
  Хидравлично сваляща / вдигаща 

се продуктова лента 
  Хидравлично сгъваема 

продуктова лента 

Приложения
  Пясък и чакъл
  Взривена скална маса
  Речна баластра
  Отпадъци от строителство 

и разрушаване 
  Материал с големи 

размери
  Металургична шлака
  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).

Продуктова лента
Ширина 800 мм
Височина на стифиране: 2.9 м

METROTRAK

Powerscreen® Metrotrak е компактна, високоефективна мобилна челюстна трошачка, 
разполагаща с впечатляващ 900 мм x 600 мм трошачен възел с единична шарнирна 
разпорна плоча. С агресивно раздробяващо действие и висока производителност дори 
при много затворена трошачка, Metrotrak е идеално подходящ за оператори в минната, 
кариерната и рециклиращата промишленост, особено тези, които работят в градски 
условия или където пространството за работа е ограничено.

Новият Metrotrak надгражда наследството на Powerscreen Metrotrak HA чрез подобряване 
на възможността за достъп до трошачния възел, изцяло тунелна продуктова лента, 
бай-пас улей с нов дизайн и подобрени вътрешен клирънс и достъп. Любимите опции на 
клиента включват напълно сваляща се продуктова лента за подпомагане на поддръжката 
и хидравлично регулируема дефлекторна плоча, свеждаща до минимум възможните 
повреди на лентата, причинени от арматура (при рециклиране).
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Трошачен възел
Единична колянна плоча
Размер на камерата: 900 мм x 600 мм 
Мин. настройка: 40 мм 
Макс. настройка: 100 мм 

Бункер
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 4 м
Ширина: 1.8 м
Капацитет: 3.6 м³

Задвижване
Tier3/Stage 3A: John Deere 4045 126 кВт (169к.с)  
Tier4F/Stage4: CAT C4.4 129 кВт (173 к.с)
Резервоар за гориво: 400 литра

Питател
Вибрационен питател: 3.8 м
Ширина: 800 мм

Вериги
Ширина: 400 мм

METROTRAK

0302

Странична лента 
(опция)
Ширина: 600 мм;
Височина на стифиране: 2 м
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PREMIERTRAK 330
Серията Powerscreen® Premiertrak са високоефективни челюстни инсталации 
за първично раздробяване и са предназначени за средномащабни оператори 
в кариери, при разрушаване и рециклиране, както и в минни приложения. 
Гамата включва Premiertrak 330 с дву-секционен гризли питател, позволяващ 
по-добро подаване на материала към трошачната камера. Ползите за 
потребителите включват верижно изпълнение за по-голяма мобилност, 
променлива скорост на трошачката, позволяваща на оператора по-фини 
настройки спрямо материала за максимална производителност. 

Хидростатичната задвижваща система предлага гъвкавост и позволява 
на трошачката да работи с обратно въртене, което е от особена полза при 
приложенията за рециклиране.

Характеристики и предимства
 Опростен, голям неподвижен бункер с 8 
милиметрова износваща се плоча

 Дву-секционен гризли питател, с наклонена 
втора секция.

 Голям просвет под челюстния възел с 
хидравлично свалящ се конвейр, с опция 
за радиоуправление за изчистване при 
блокиране.

 Бутон за настройване на трошачния размер
 Променлива скорост на трошачката
 Бай-пас улей с регулируема дефлекторна
 плоча за превключване между продуктовата
 и стерилната лента
 Голяма пресевна площ на 
 вибрирационния Гризли-питател
 Модерна система за управление на питателя 
с опростена функция за автоматично 
стартиране и лесна промяна на настройките

 Скоростта на двигателя и хидравличната 
система са оптимизирани, за да намалят 
загубите и да увеличат максимално 
енергийната ефективност

 Хидростатичното задвижване позволява 
обратен ход на трошачната камера

 Лесен достъп до отсека на захранващия блок
 Ниска скорост на двигателя
 Кабелно дистанционно управление 
 Система за прахопогасяване
 Снабдена с телематична система 
Powerscreen Pulse 

Опции
 Хидравлична дефлекторна 
плоча

  Странична лента
  Еднополюсен / 
двуполюсен магнит

  Радио дистанционно 
управление

  Лентов кантар
  Приемен бункер с 
увеличен капаците

 Хидравлична водна помпа
 Регулиране на 
дефлекторната плоча

Приложения
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 Преработени руди
 Преработени минерали

PREMIERTRAK  330

Тегло (Приблизително) със  
странична лента и магнитен сепаратор 34,860 кг

Транспортна ширина                             2.6 м

Транспортна дължина                            15.7 м

Транспортна височина                            3.4 м

Работна ширина                            4.6 м 

Работна дължина                           15.5 м

Работна височина                            3.9 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
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 4.46 м
Ширина: 2.05 м – стандартна
                2.8 м с надстройка
Капацитет: 5 м³

Вериги
Ширина: 400 мм

Питател
Вибрационен питател и 
Гризли питател
Дължина: 3.65 м
Ширина: 0.9 мм
Дължина „гризли“: 1.9 м 
Ширина „гризли“: 0.9 м

Странична лента (опция) 
Ширина: 650 мм
Височина на депониране 2.10 м



0504

Продуктова лента
Ширина 900 мм
Височина на депониране 3.5 м

Трошачен възел
Terex с единична колянна плоча
Размер на камерата: 1000 мм x 600 мм
Мин. настройка: 50 мм 
Макс. настройка: 125 мм

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
John Deere 6068 212 кВт 
Tier 4F/Stage 4:
CAT C7.1 205 кВт
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Серията Powerscreen® Premiertrak 400X са високоефективни челюстни инсталации за 
първично раздробяване и са предназначени за оператори със средни мащаби в приложения 
за кариери, разрушаване, рециклиране и минно дело. Гамата включва Premiertrak 400X с 
хидравлично регулиране и Premiertrak R400X с хидравлично освобождаване. Ползите за 
потребителите включват верижно изпълнение за по-голяма мобилност, оптимално време 
за настройка, хидравлична настройка на трошачния възел за пълно управление размера 
на продукта и защита от претоварване на трошачката, за предотвратяване на повреда от 
нетрошими материали.

Характеристики и предимства
Висока производителност и отличен 
капацитет на трошене
Хидравличен високоизносоустойчив 
сгъваем бункер за захранване с 
хидравлично задвижващи се фиксиращи 
щифтове за бърза настройка 
Отличен достъп до трошачната камера 
Хидравлично повдигане на продуктовата 
лента
Самопочистващ се стъпаловиден питател 
тип „Гризли“ с подситова повърхност
Дълбок улей за фините частици за 
намаляване възможността от блокаж
Подобрен спомагателен улей, спомагащ 
навлизането на материала в трошачната 
камера
Агресивно трошене с подвижна челюст, 
спомагащо навлизането на материала 
в трошачната камера
Хидравлично регулиране на настройките за 
трошене
Подобрени манганово облицовани 
поддържащи плочи, предпазващи 
подвижната и неподвижната челюсти 
Икономична за работа с нисък разход на 
гориво поради високоефективната система 
за директно задвижване
Продуктова лента с регулируем ъгъл
Лесен достъп до захранващия блок
PLC система за управление с възможност 
за автоматично стартиране 
Кабелно дистанционно управление
Система за обезпрашяване
Лесна настройка
Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse 
Лента за стерила с ширина 650 мм 
Пътеки за достъп

Опции
Патентована хидравлична 
дефлекторна плоча под 
трошачката
Лента за отделяне на стерил 
(бай-пас) / Удължена лента за 
стерил
Еднополюсен / двуполюсен 
магнитен сепаратор
Радио дистанционно управление
Лентов кантар
Електрическа помпа за 
зареждане с гориво
Хидравлично задвижвана водна 
помпа 
Плетени сита за под ситото
Supertooth или Multitooth тип 
челюстни плочи 
Уголемен бункер
Система за последващо 
пресяване (ще добави 6 тона 
към теглото на машината)
Разблокиране на двигателя 
Удължена главна лента
Сензор за нивото над 
трошачката
Патентована хидравлична система 
за предпазване от претоварване 
на трошачката, идеална за 
приложения, съдържащи 
нетрошими материали с размери 
200 мм 
Опция за ситов възел вместо 
гризли секция

Приложения 
Пясък и чакъл
Взривена скална маса
Речна баластра
Отпадъци от 
строителство и 
разрушаване 
Материал с големи 
размери
Металургична шлака
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).

PREMIERTRAK 400X/R400X 

Тегло (Приблизително) Tier 3  46,300 кг 
Тегло (Приблизително) Tier 4F  46,500 кг

Транспортна ширина                                             2.8 м 

Транспортна дължина                                            15.02 м 

Транспортна височина                                            3.4 м 

Работна ширина (със странична лента)                 4.33 м 

Работна дължина                                            14.66 м 

Работна височина                                            4.13 м 

Продуктова лента
Ширина 1000 мм
Височина на стифиране: 3.5 м

PREMIERTRAK 400X/R400X



Бункер
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 4.9 м
Ширина: 2.49 м
Капацитет: 10 м³

0706

Трошачен възел
Единична колянна плоча
Размер на камерата: 1100 мм x 700 мм 
Мин. настройка: 50 мм 
Макс. настройка: 150 мм 

Странична лента (опция)
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.2 м

Задвижване
Tier3/Stage 3A;
CAT C9 ACERT 194 кВт (260 к.с.)
Tier4F/Stage4;
Scania DC9 84A 202 кВт (275 к.с)
Резервоар за гориво: 450 литра Вериги

Ширина: 500 мм

Питател
Вибрационен питател тип „Гризли“: 
Дължина: 4.20 мм
Ширина: 1.06 мм
Дължина „гризли“: 2.12 м 
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Серията Powerscreen® Premiertrak 400X са високоефективни челюстни инсталации за 
първично раздробяване и са предназначени за оператори със средни мащаби в приложения 
за кариери, разрушаване, рециклиране и минно дело. Гамата включва Premiertrak 400X с 
хидравлично регулиране и Premiertrak R400X с хидравлично освобождаване. Premiertrak 
400X със система за последващо пресяване, позволява на потребителите да генерират 
фракциониран продукт с голям обем от една машина. Той е проектиран със система за 
бързо освобождаване, за да гарантира максимално време за работа и лесно обслужване и 
поддръжка.

Характеристики и предимства
Дълбок улей за фините частици за 
намаляване възможността от блокаж
Подобрен спомагателен улей, спомагащ 
навлизането на материала в трошачната 
камера
Агресивно трошене с подвижна челюст, 
спомагащо навлизането на материала 
в трошачната камера
Хидравлично регулиране на настройките за 
трошене
Подобрени манганово облицовани 
поддържащи плочи, предпазващи 
подвижната и неподвижната челюсти 
Икономична за работа с нисък разход на 
гориво поради високоефективната система 
за директно задвижване
Продуктова лента с регулируем ъгъл
Лесен достъп до захранващия блок
PLC система за управление с възможност 
за автоматично стартиране 
Кабелно дистанционно управление
Система за обезпрашяване
Лесна настройка
Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse 
Лента за стерила с ширина 650 мм 
Пътеки за достъп
Едноплощно сито за пресяване след 
трошачката

Опции
Патентована хидравлична 
дефлекторна плоча под трошачка
Лента за отделяне на стерил (бай-
пас) / Удължена лента за стерил
Еднополюсен / двуполюсен 
магнитен сепаратор
Радио дистанционно управление
Лентов кантар
Електрическа помпа за зареждане 
с гориво
Хидравлично задвижвана водна 
помпа 
Плетени сита за под ситото
Supertooth или Multitooth тип 
челюстни плочи 
Уголемен бункер
Налична система за последващо 
пресяване (ще добави 6 тона към 
теглото на машината)
Разблокиране на двигателя 
Удължена главна лента
Сензор за нивото над трошачката
Патентована хидравлична система за 
предпазване от претоварване на 
трошачката, идеална за приложения, 
съдържащи нетрошими материали с 
размери 200 мм 
Опция за ситов възел вместо 
гризли секция

Приложения 
Пясък и чакъл
Взривена скална маса
Речна баластра
Отпадъци от 
строителство и 
разрушаване 
Материал с големи 
размери
Металургична шлака
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 4F / 
Stage 4, Опция за постоянна скорост).

PREMIERTRAK 400/400X Post-Screen 

Тегло (Приблизително) Tier 3 52,300 кг 
Тегло (Приблизително) Tier 4F 52,500 кг

Транспортна ширина 2.8 м 

Транспортна дължина 15.52 м 

Транспортна височина 3.4 м 

Работна ширина 4.33 м (със странична лента) 

Работна дължина 16.64 м 

Работна височина 4.13 м 

Продуктова лента
Ширина 1000 мм
Височина на стифиране: 3.5 м

PREMIERTRAK 400X/R400X POST-SCREEN



Бункер
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 4.9 м
Ширина: 2.49 м
Капацитет: 10 м³

0908

Трошачен възел
Единична колянна плоча
Размер на камерата: 1100 мм x 700 мм 
Мин. настройка: 50 мм 
Макс. настройка: 150 мм 

Странична лента (опция)
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.2 м

Задвижване
Tier3/Stage 3A
CAT C9 ACERT 194 кВт (260 к.с.)
Tier4F/Stage4  
Scania DC9 84A 202 кВт (275 к.с)
Резервоар за гориво: 450 литра
Опция за постоянна скорост

Сито за последващо 
пресяване – едноплощно: 
2.44 м х 1.52 м
Височина на стифиране: 2.8 м

Вериги
Ширина: 500 мм

Питател
Вибрационен питател тип „Гризли“: 
Дължина: 4.20 мм
Ширина: 1.06 мм
Дължина „гризли“: 2.12 м 
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PREMIERTRAK 600/600E

PREMIERTRAK  600  600E

Тегло (Приблизително)  68,875 кг 72,725 кг 
 (със странична лента и магнит)  

Транспортна ширина 3 м     3.12 м

Транспортна дължина 17.1 м 17.1 м

Транспортна височина 3.8 м  3.8 м

Работна ширина 8.09 м 8.09 м 
(със странична лента) 

Работна дължина 16.63 м                            16.63 м

Работна височина 4.49 м 4.49 м

Серията Powerscreen® Premiertrak 600 са високоефективни челюстни инсталации 
за първично раздробяване и са предназначени за големи и средни оператори в 
приложения за кариери, разрушаване, рециклиране и минно дело. Гамата включва 
Premiertrak 600 и Premiertrak 600E, оборудвани с модерната висококачествена 
камера 1200 мм х 820 мм Terex. Изградена за най-трудни приложения, а здравата 
конструкция и модерен дизайн на Premiertrak 600 гарантират оптимална 
производителност, надеждност и ефективност.

Premiertrak 600E се предлага в комплект с дизелов генератор. Машината може да 
се захранва от него или от външно електрическо захранване. Налична е достатъчно 
мощност за стартиране на втора машина като например пресевна машина. Тази 
гъвкавост, заедно с електрически задвижваната трошачка и ленти, прави Premiertrak 
600E високоефективна, икономична и екологична машина.

Характеристики и предимства
 Бърза настройка с хидравличен сгъваем бункер за 
захранване с хидравлична заключваща система

 Приемен бункер с голяма издръжливост
 Самопочистващ се питател тип „Гризли“ с 
подситова повърхност 

 Широк бай-пас улей за оптимизиране на потока на 
материала 

 Агресивно трошене с подвижна челюст, спомагащо
навлизането на материала в трошачната камера

 Хидравлично регулиране на настройките за 
трошене

 Отличен достъп до трошачната камера 
 Хидравлично повдигане на продуктовата лента 
 Продуктова лента с регулируем ъгъл, понижава 
се за лесен достъп при поддръжка и за 
транспортиране

 Нисък разход на гориво поради високоефективната 
система за директно задвижване и ниските обороти 
на двигателя

 Лесен достъп до захранващия блок
 Модерна и удобна за управление PLC система за 
управление с автоматично стартиране

 Кабелно дистанционно управление
 Система за обезпрашяване
 Лесна настройка
 Снабдена с телеметрична система Powerscreen 
Pulse 

Опции 
Система за предварително пресяване
Плетени сита за долната плоскост 
(стандартни)
Различни конфигурации на 
челюстните плочи за работа с 
различни материали и режими
Дефлекторна плоча под трошачката 
Странична лента
Еднополюсен магнитен сепаратор / 
Двуполюсен магнитен сепаратор 
Обтегач на лентата
Електрическа помпа 
Електрическа карбамидна помпа
Хидравлична водна помпа 
Радио дистанционно управление
Подвключване на допълнителна 
лента за депониране (само машини с 
Tier 4)

*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).

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

Продуктова лента
Ширина 1200 мм
Височина на стифиране: 4 м
Височина на стифиране: 4.6 м 
(при удължена лента)
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Вериги
Ширина: 500 мм

Задвижване
Premiertrak 600  
(Директно задвижване)  
Tier3/Stage 3A
CAT C13 328 кВт (440 к.с)
Tier4F/Stage4
Scania DC13 84A 331 кВт (444к.с)  
Резервоар за гориво: 750 литра

Premiertrak 600E (Електрическо задвижване)
Tier2/Stage 2
Scania DC13 74A 331 кВт (444к.с)
Tier4F/Stage4
Scania DC13 85A 331 кВт (444 к.с)
Резервоар за гориво: 750 литра

Бункер
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 4.72 м
Ширина: 2.2 м
Капацитет: 14.2 м³

Питател
Вибрационен питател тип „Гризли“,  
монтиран на пружини:  
Дължина: 2.15 м
Ширина: 1.16 м
Дължина „гризли“: 2.12 м 
Ширина „гризли“: 1.14 м 

Трошачен възел
Единична колянна плоча с голям  
капацитет с агресивно изхвърляне  
и хидравлична настройка
Размер на камерата: 1200 мм x 820 мм; 
Мин. настройка: 75 мм 
Макс. настройка: 200 мм 

Странична лента (опция)
Ширина: 750 мм 
Височина на стифиране: 3.8 м



1000 MAXTRAK  

CONE

1000 MAXTRAK 

Тегло (Приблизително)                 30,440 кг

Транспортна ширина                     2.8 м

Транспортна дължина                   14.6 м

Транспортна височина                  3.46 м

Работна ширина                       2.8 м

Работна дължина                      14.6 м

Работна височина                      4.1 м

Високопроизводителната Powerscreen® 1000 Maxtrak е малка до средна конусна трошачка, 
която е предназначена за приложения с директно подаване, без предварително пресяване 
за отделяне на фин материал. В основата и е конусната трошачка Automax®, която осигурява 
отлична редукция и кубичност на продукта за производството на висококачествени фракции 
и материал за пътни основи. Възможностите за хидравлично освобождаване са проектирани 
така, че всеки нетрошим материал, който влиза в камерата, да бъде безопасно изхвърлен.

Характеристики и предимства
 Известната технология Automax® 
 Приема материал без нужда от отделяне 
на фината фракция

 Отлична форма на продукта 
 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване в конуса 
за предотвратяване на задръстване с 
материал

 Хидравлично регулиране на настройките 
за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рама 
 Детектор за метал
 Система за обезпрашяване
 Икономична работа с високоефективна 
хидравлична система с директно 
задвижване

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции 
 Видове конуси по избор -  за по-
грубо, едро или средно трошене 
или система Autosand® за 
получаване на пясък

 Къс ексцентрик
 Удължител на бункера 
 Продуктова лента
 Електрическа помпа за гориво
 Хидравлична водна помпа
 Радио дистанционно управление 
 Карбамидна помпа 

Приложения
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 Преработени руди
 Преработени минерали

Продуктова лента
Ширина 800 мм
Височина на депониране: 3.25 м

CONE

*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
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 3.38 м
Ширина: 2.5 м
Капацитет: 4.4 м³

Вериги
Ширина: 400 мм

Трошачен възел
Конусна трошачка Automax® с ролкови лагери
Размер (диаметър на главата): 1000 мм 
Мантия: Средно груба
Мин. НАСТРОЙКА: 18 мм 
Макс. НАСТРОЙКА: 36 мм 

Задвижване
Tier3/Stage 3A
CAT C9 ACERT 242 кВт (325к.с)
Резервоар за гориво: 552 литра
Scania DC09 257 кВт (350 к.с.)
Резервоар за гориво: 650 литра
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Захранваща лента
Ширина 1000 мм
Метален детектор под и над лентата



1000SR 

Тегло (Приблизително)             39,640 кг

Транспортна ширина                 3.1 м

Транспортна дължина              16.9 м 

Транспортна височина              3.45 м

Работна ширина                 3.1 м

Работна дължина                16.9 м

Работна височина                 4.85 м

Powerscreen® 1000SR е изграден около успешния модел 1000 Maxtrak и разполага с 
рециркулираща (връщаща) лента и дву-площно сито за пресяване след трошачката, за 
да осигури пълен процес на раздробяване и пресяване върху едно шаси. Машината е 
предназначена за приложения за директно подаване, без предварително отделяне на 
фините частици в материала.

В основата и е конусната трошачка Automax®, която осигурява отлична редукция и 
кубичност на продукта за производството на висококачествени фракции и материал за 
пътни основи. Възможностите за хидравлично освобождаване са проектирани така, че 
всеки нетрошим материал, който влиза в камерата да бъде безопасно изхвърлен.

Подходяща за вторични и третични приложения, 1000SR може да произвежда до три 
продукта, когато надгабаритния материал не се нуждае от повторно претрошаване.
Характеристики и предимства

 Известната технология Automax® 
 Приема материал без нужда от отделяне 
на фината фракция

 Отлична форма на продукта 
 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване в конуса 
за предотвратяване на задръстване с 
материал

 Хидравлично регулиране на настройките 
за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рама 
 Детектор за метал
 Система за обезпрашяване
 Икономична работа с високоефективна 
хидравлична система с директно 
задвижване 

 Патентовано дву-площно сито за 
пресяване след трошачката

 Подходяща за повторно трошене на 
надгабаритния материал

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции
 Видове конуси по избор -  за по-
грубо, едро или средно трошене 
или система Autosand® за 
получаване на пясък

 Къс ексцентрик
 Удължител на бункера 
 Продуктова лента
 Електрическа помпа за гориво
 Хидравлична водна помпа
 Радио дистанционно управление 
 Карбамидна помпа 
 Допълнителна стифираща лента 
за междуситовия продукт

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 Преработени руди
 Преработени минерали

Лента за фините 
частици
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 3 м
Прахпогасяване

1000SR

CONE

*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
Бункер с износоустойчиви облицовки с 
предпазни ребра
Дължина: 3.38 м
Ширина: 2.5 м
Капацитет: 4.4 м³

Вериги
Ширина: 400 мм

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C9 ACERT 261 кВт (350 к.с.)
Резервоар за гориво: 522 литра
Tier 4F/Stage 4:
Scania DC9 257 кВт (350 к.с.) 
Резервоар за гориво: 650 литра

Рециркулираща лента
Ширина: 500 мм

Продуктова лента
Ширина 800 мм 

Сито за последващо пресяване 
– дву-площно: 
Дължина: 3350 мм
Ширина: 1525 мм 

1514

Захранваща лента
Ширина 1000 мм
Метален детектор под и 
над лентата

Трошачен възел
Конусна трошачка Automax® с ролкови лагери
Размер (диаметър на главата): 1000 мм
Мантия: Средно груба 
Мин. настройка: 18 мм 
Макс. настройка: 36 мм 



1150 MAXTRAK

CONE

Високопроизводителната Powerscreen® 1150 Maxtrak е средна по размер конусна трошачка, 
която е предназначена за приложения с директно подаване, без предварително пресяване 
за отделяне на фин материал. В основата й е конусната трошачка Automax®, която осигурява 
отлична редукция и кубичност на продукта за производството на висококачествени фракции 
и материал за пътни основи. Възможностите за хидравлично освобождаване са проектирани 
така, че всеки нетрошим материал, който влиза в камерата да бъде безопасно изхвърлен.

1150 MAXTRAK 

Тегло (Приблизително)                            42,900 кг

Транспортна ширина                               3 м

Транспортна дължина                             16.9 м

Транспортна височина                            3.6 м

Работна ширина                                4.5 м

Работна дължина                               16.4 м

Работна височина                              5.6 м

Характеристики и предимства
 Известната технология Automax® 
 Приема материал без нужда от 
отделяне на фината фракция

 Отлична форма на продукта 
 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване 
в конуса за предотвратяване на 
задръстване с материал

 Хидравлично регулиране на настройките 
за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рама 
 Детектор за метал
 Система за обезпрашяване
 Икономична работа с високоефективна 
хидравлична система с директно 
задвижване 

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции 
 Видове конуси по избор -  за 
по-грубо, едро или средно 
трошене 

 Къс ексцентрик
 Удължител на бункера 
 Камера над трошачния възел
 Сензор за материала на 
продуктовата лента

 Изцяло покрита продуктова
 лента
 Лентов кантар
 Масла за работа при топло 
време 

 Масла за работа при студено 
време

 Охлаждащи радиатори за 
горещ климат

 Карбамидна помпа
 Хидравлична водна помпа
 Помпа за зареждане на 
дизелово гориво

 Радио дистанционно 
управление 

 Осветление

Приложения
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 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).

Продуктова лента
Ширина 1000 мм
Височина на стифиране: 3.30 м



Трошачен възел
Конусна трошачка Automax® с цялата конструкция на 
ролкови лагери
Размер (диаметър на главата): 1150 мм
Мантия: Средно груба
Мин. настройка: 18 мм 
Максимален размер на захранване: 180 мм 
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Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки с трошачни плочи
Дължина: 3.5 м
Ширина: 2.25 м
Капацитет: 6 м³

Продуктова лента
Ширина 1000 мм
Височина на стифиране: 3.30 м

Вериги
Ширина: 500 мм

Захранваща лента
Ширина 1200 мм
Метален детектор под и над 
лентата

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C13 ACERT 328 кВт (440 к.с);
Tier 4F/Stage 4: 
Scania DC13 331 кВт (450 к.с)
Резервоар за гориво: 1000 литра



1150 MAXTRAK PRE-SCREEN

CONE

Powerscreen® 1150 Maxtrak с предварително пресяване е високопроизводителна, средна по размер верижна 
мобилна конусна трошачка с независима система за предварително пресяване. 

В основата на Maxtrak е конусната трошачка Automax® с хидравлична настройка, система за освобождаване 
и отблокиране. Нейното уникално раздробяващо действие осигурява отличен капацитет, висока редукция и 
добра кубичност на продукта за производството на висококачествени фракции и материал за пътни основи. 
Добавената опция за предварително пресяване позволява да се подава калибриран материал или да се 
отстранят замърсявания от захранвания материал преди влизането в конуса, като по този начин се постига 
максимална производителност и качество. 1150 Maxtrak Pre-Screen разполага с очакваща патент хидравлична 
система за сгъване, която позволява бързо преобразуване между режимите на работа - предварително 
пресяване или директно захранване, осигуряващи ненадмината гъвкавост. Нивомер над захранващия 
пръстен регулира подаващата лента, за да гарантира, че конусната камера е напълно захранена с материал, 
което е от голямо значение за максималното редуциране на материала и е съществен фактор за удължения 
живот на облицовките и за оптималната форма на крайния продукт.

1150 MAXTRAK PRE-SCREEN

Тегло (Приблизително)                        51,020 кг

Транспортна ширина                            3 м

Транспортна дължина                          17.7 м

Транспортна височина                          3.8 м

Работна ширина                             6.45 м

Работна дължина                             19.10 м

Работна височина                              5.6 м

Характеристики и предимства
 Известната технология Automax® 
 Приема материал без нужда от 
отделяне на фината фракция

 Отлична форма на продукта 
 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване 
в конуса за предотвратяване на 
задръстване с материал

 Хидравлично регулиране на настройките 
за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рама 
 Детектор за метал
 Система за обезпрашяване
 Икономична работа с високоефективна 
хидравлична система с директно 
задвижване 

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

 Очакваща патент хидравлична система 
за сгъване, която позволява бързо 
преобразуване между режимите на 
работа - предварително пресяване или 
директно захранване

Опции 
 Видове конуси по избор -  за 
по-грубо, едро или средно 
трошене 

 Къс ексцентрик
 Удължител на бункера 
 Камера над трошачния възел
 Сензор за материала на 
продуктовата лента

 Изцяло покрита продуктова 
лента

 Лентов кантар
 Масла за работа при топло 
време 

 Масла за работа при студено 
време

 Охлаждащи радиатори за 
горещ климат

 Карбамидна помпа
 Хидравлична водна помпа
 Помпа за зареждане на 
дизелово гориво

 Радио дистанционно 
управление 

 Осветление

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 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).

Продуктова лента
Ширина: 1000 мм
Височина на стифиране: 3.3 м



Трошачен възел
Конусна трошачка Automax® с цялата 
конструкция на ролкови лагери
Размер (диаметър на главата): 1150 мм
Мантия: Средно груба
Мин. настройка: 18 мм 
Максимален размер на захранване: 180 мм 
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Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки с предпазни ребра 
Дължина: 3.5 м
Ширина: 2.25 м Капацитет: 6 м³

Вериги
Ширина: 500 мм
Дву-скоростен ход

Захранваща лента 
Ширина: 1200 мм;
Детектор за метал под 
и над лентата

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C13 328 кВт (440h к.с) 
Tier 4F/Stage 4:
Scania DC13 331 кВт (450 к.с) 
Резервоар за гориво: 1000 литра

Независимо предварително 
пресяване
Едно-площно хидравлично повдигащо се 
сито за предварително пресяване
Дължина: 3.5 м
Ширина: 2.3 м
Капацитет: 6 м³

Странична лента 
за предварително 
пресяване
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.8 м



1300 MAXTRAK 

Тегло (Приблизително) Tier 3                  48,020 кг 
Тегло (Приблизително) Tier 4                  47,880 кг

Транспортна ширина                                3 м 

Транспортна дължина                             15.35 м

Транспортна височина                             3.85 м

Работна ширина                                 3.85 м

Работна дължина                                15.5 м

Работна височина                                4.7 м

Характеристики и предимства
 Известната технология Automax® 
 Приема материал без нужда от 
отделяне на фината фракция

 Отлична форма на продукта 
 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване 
в конуса за предотвратяване на 
задръстване с материал

 Хидравлично регулиране на 
настройките за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рамка 
 Детектор за метал
 Система за обезпрашяване
 Икономична работа с 
високоефективна хидравлична 
система с директно задвижване 

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции
 Конус за средно трошене
 Удължител на бункера 
 Лентов кантар
 Хидравлична водна помпа 
 Карбамидна помпа
 Електрическа помпа
 Радио дистанционно управление

Powerscreen® 1300 Maxtrak е средно голяма до голяма конусна трошачка, която е идеално 
подходяща за вторични приложения, като може да приема захранване от първична 
трошачка. Въз основа на конусната трошачка 1300 Automax®, инсталацията се представя 
отлично при производството на пътни основи или фракции, като осигурява отлична 
кубичност, висока производителност и голяма редукция.

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване

 Металургична шлака 
 Преработени руди

1300 MAXTRAK

CONE

*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).

Продуктова лента
Ширина: 1000 мм
Височина на стифиране: 3.4 м
Прахопогасяване



Вериги
Ширина: 500 мм

Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки с предпазни ребра
Дължина: 3.5 м 
Ширина: 2.8 м 
Капацитет: 7 м³

Трошачен възел
Конусна трошачка Automax® с цялата конструкция на 
ролкови лагери
Размер (диаметър на главата): 1300 мм 
Мантия: Средно груба
Мин. настройка: 24 мм 
Макс. настройка: 44 мм
Максимален размер на захранване: 220 мм 

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C13 ACERT 328 кВт (440 к.с);
Tier 4F/Stage 4: 
Scania DC13 84A 331 кВт (450 к.с.)
Резервоар за гориво: 1000 литра
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Захранваща лента
Ширина: 1300 мм;
Метален детектор под и над лентата



1400 MAXTRAK 

Тегло (Приблизително) Tier 3                       61,000 кг

Транспортна ширина                                     3 м 

Транспортна дължина                                   17 м

Транспортна височина                                   3.8 м

Работна ширина                                       4.18 м

Работна дължина                                      18.5 м

Работна височина                                      6 м

Характеристики и предимства
 Приема материал без нужда от 
отделяне на фината фракция

 Отлична форма на продукта 
 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване 
в конуса за предотвратяване на 
задръстване с материал

 Хидравлично регулиране на 
настройките за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рама 
 Детектор за метал
 Система за обезпрашяване
 Икономична работа с 
високоефективна хидравлична 
система с директно задвижване 

 Анти-приплъзващ се хидравличен 
съединител, без поддръжка, 
осигуряващ удължен живот на 
облицовките

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции 
 Конус за средно трошене
 Удължител на бункера 
 Лентов кантар
 Хидравлична водна помпа 
 Карбамидна помпа
 Електрическа помпа
 Радио дистанционно управление
 Хидравлично удължаване на 
приемния бункер

Powerscreen® 1400 Maxtrak е средно голяма до голяма конусна трошачка, която е 
идеално подходяща за вторични приложения, като може да приема захранване от 
първична трошачка. Въз основа на конусната трошачка Terex 1380, инсталацията 
се представя отлично при производството на пътни основи или фракции, като 
осигурява много добра кубичност, висока производителност и голяма редукция.

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване

 Металургична шлака 
 Преработени руди

1400 MAXTRAK

CONE

*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).

Продуктова лента
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 3.55 м
Прахопогасяване



Вериги
Ширина: 500 мм

Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки с предпазни ребра
Дължина: 6 м
Ширина: 2.5 м 
Капацитет: 8 м³

Трошачен възел
Конусна камера MVP450x;
Размер (диаметър на главата): 1380 мм 
Мантия: Средно груба
Мин. настройка: 6 мм 
Макс. настройка: 75 мм
Максимален размер на захранване: 255 мм 

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C18 ACERT 575 кВт (770 к.с)
Резервоар за гориво: 1100 литра
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Захранваща лента
Ширина: 1200 мм;
Метален детектор под и над лентата



1500 MAXTRAK 

Тегло (Приблизително)                            89,000 кг 

Транспортна ширина                                3.5 м

Транспортна дължина                              22 м

Транспортна височина                             3.85 м

Работна ширина                                 5.1 м

Работна дължина                                 23.9 м

Работна височина                                6.2 м

Powerscreen® 1500 Maxtrak е една от най-големите мобилни конусни трошачки 
на пазара. Специално разработена за по-големи потребители, инсталацията 
може да приема материал от първична трошачка и е специално разработена 
за оператори, обработващи големи обеми материал.

С конусната трошачка Powerscreen® 1500 Automax® операторите 
се възползват от хидравлична защита от претоварване, голяма 
производителност, отлична кубичност на продукта и голяма редукция.

Характеристики и предимства 
 Известната технология за трошене 
Automax® 

 Отлична форма на продукта
 Приема материал без нужда от отделяне 
на фината фракция

 Голяма редукция на материала
 Контрол на нивото на захранване в конуса 
за предотвратяване на задръстване с 
материал

 Хидравлично регулиране на настройките 
за трошене

 Защита на конуса от претоварване
 Подсилено шаси и стоманена рамка 
 Голям бункер за подаване със сгъваеми 
страници и устойчиви на износване 
облицовки 

 Сгъваема захранваща лента, което 
уленява транспортирането на машината

 Детектор за метал със съоръжение за 
изхвърляне на замърсен материал

 Система за обезпрашяване 
 Електрическа помпа за гориво
 Удобна и интелигентна PLC система за 
управление

 Икономичен за работа със система 
за директно задвижване с висока 
ефективност на горивото и посредством 
„мокър“ съединител

 Снабдена със система Powerscreen Pulse 
Telematics

Опции 
  Конус за фино трошене
  Обтегач на продуктовата лента
  Хидравлична водна помпа 
  Радио дистанционно управление
  Камера, монтирана на 

трошачка – за проследяване от 
контролния панел

    Заханващата лента се 
транспортира отделно. Тегло 
12 000 кг.

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна скална маса
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Преработени руди
 Преработени минерали

1500 MAXTRAK

CONE

*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).

Продуктова лента
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 4.65 м
Прахопогасяване



Захранваща лента
Ширина: 1500 мм:
Метален детектор под и над лентата

Вериги
Ширина: 600 мм

Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки с предпазни 
ребра
Дължина: 3.3 м
Ширина: 4.25 м
Капацитет: 9 м³

Трошачен възел
Конусна трошачка Automax® с цялата конструкция на 
ролкови лагери
Размер (диаметър на главата): 1500 мм 
Мантия: Груба 
Мин. настройка: 35 мм 
Макс. настройка: 64 мм

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C18 ACERT 470 кВт (630 к.с)
Резервоар за гориво: 1000 литра
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TRAKPACTOR 260

Тегло (Приблизително)              27,000 кг 
                  (със странична лента и магнит)

Транспортна ширина                  2.5 м

Транспортна дължина               13.4 м

Транспортна височина               3.2 м

Работна ширина                   4.0 м (със странична лента)

Работна дължина                   13.4 м

Работна височина                    3.6 м

Хоризонталната роторна трошачка Powerscreen® Trakpactor 260 е компактна мобилна 
трошачка, предназначена предимно за рециклиране и разрушаване. Способна за обработка 
на широк спектър от материали при висока производителност, инсталацията е икономична, 
благодарение на системата с директно задвижване, многофункционална и лесна за работа.
Powerscreen® Trakpactor 260 е машина с фиксиран хоризонтален ротор с чукове. 
Инсталацията предлага висока редукция на материала и отлична форма на крайния продукт, 
наред с други основни характеристики като хидравлична защита от претоварване.

Странична лента (опция) 
Ширина: 500 мм
Височина на стифиране: 2.03 м

Характеристики и предимства
Сменяеми ребра на питателя от 
касетен тип
Система за управление на 
натоварването за контрол на 
скоростта на подаване
Трошачна камера: Патентована 
хидравлична система със защита 
от претоварване и с автоматична 
настройка
Дизайн с 4 чука и два отражателя 
Икономична за работа, с 
хидравличен съединител HPTO 
и високоефективна система за 
директно задвижване
Скоростта на трошачката и 
височината на транспортьора се 
контролират с удобна за потребителя 
PLC система
Модулен транспортьор с повдигане / 
сваляне за подпомагане на клирънса 
Система за обезпрашяване 
Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции 
Хром, мартензитни и керамични 
чукове с пълен и половин размер
4 цели чука вместо два цели и два 
половинки чука 
Различни варианти на отворите
Запушващи подложки на Гризли 
секцията 
Плетени сита за подситовата 
плоскост
Еднополюсен / двуполюсен 
магнитен сепаратор
Лентов кантар
Странична лента
Електрическа помпа за гориво
Радио дистанционно управление 
Осветление
Комплект за смяна на маслото при 
горещ / студен климат 
Подемник за смяна на чуковете
Напълно независим вибрационен 
питател под трошачката

IMPACTOR

TRAKPACTOR 260

Бункер
Ширина: 2.26 м
Капацитет: 2.3 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).

Приложения
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 Преработени руди
 Преработени минерали



Вериги
Ширина: 400 мм

Странична лента (опционална)
Ширина: 500 мм
Височина на стифиране: 2.03 м

Продуктова лента
Ширина: 900 мм
Височина на стифиране: 3.25 м
Прахопогасяване

Трошачен възел
4 чука и два отражателя
Размер на отвора: 860 мм х 610 мм
Мин. настройка: 40 мм горна плоча
Мин. настройка: 20 мм долна плоча

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT 7.1 Tier 3 ACERT, 186 кВт (250 к.с)
Tier 4F/Stage 4: 
CAT C7.1 205 кВт (280 к.с)
Резервоар за гориво: 400 литра
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Питател
Вибрационен питател;
Дължина: 3.27 м
Ширина: 800 мм



TRAKPACTOR 260SR

Тегло (Приблизително)                             33,950 кг 
                   със странична лента и магнит

Транспортна ширина                                 3 м

Транспортна дължина                               14.8 м

Транспортна височина                               3.2 м

Работна ширина                                    5.5 м

Работна дължина                                   15.8 м

Работна височина                                    3.86 м

Хоризонталната роторна трошачка Powerscreen® Trakpactor 260SR е компактна мобилна 
трошачка, предназначена предимно за рециклиране и разрушаване. Способна за 
обработка на широк спектър от материали при висока производителност, инсталацията е 
многофункционална, лесна за работа и икономична на гориво, благодарение на системата 
с директно задвижване/

Powerscreen® Trakpactor 260SR е машина с фиксиран хоризонтален ротор с чукове. 
Инсталацията предлага висока редукция на материала и отлична форма на крайния 
продукт, наред с други основни характеристики като хидравлична защита от претоварване.

Характеристики и предимства
 Сменяеми ребра на гризли питателя 
от касетен тип

 Система за управление на 
натоварването за контрол на 
скоростта на подаване

 Трошачна камера: Патентована 
хидравлична система със защита 
от претоварване и с автоматична 
настройка

 Дизайн с 4 чука и два отражателя
 Икономична за работа, с 
хидравличен съединител HPTO 
и високоефективна система за 
директно задвижване

 Скоростта на трошачката и 
височината на транспортьора се 
контролират с удобна за потребителя 
PLC система

 Модулен транспортьор с повдигане / 
сваляне за подпомагане на клирънса 

 Система за обезпрашяване
 Бързо демонтиране на ситовия 
възел за преминаване в стандартен 
Trakpactor 260

 Връщаща лента за надгабарита
 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции 
 Хром, мартензитни и 
керамични чукове с пълен и 
половин размер

 4 цели чука вместо два цели 
и два половинки чука 

 Различни варианти на 
отворите

 Запушващи подложки на 
Гризли секцията 

 Плетени сита за 
подситовата плоскост

 Еднополюсен / двуполюсен 
магнитен сепаратор

 Лентов кантар
 Странична лента
 Електрическа помпа за 
гориво

 Радио дистанционно 
управление 

 Осветление
 Комплект за смяна на 
маслото при горещ / студен 
климат 

 Подемник за смяна на 
чуковете

 Напълно независим 
вибрационен питател под 
трошачката

IMPACTOR

TRAKPACTOR 260SR

Питател
Вибрационен питател
Дължина: 3.27 м
Ширина: 800 мм

Бункер
Ширина: 2.18 м
Капацитет: 2.3 м³

Странична лента 
(опция) 
Ширина: 500 мм
Височина на стифиране: 2.03 м

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 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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Едноплощно сито за 
последващо пресяване 
Дължина: 2.44 м 
Ширина: 1.2 мЗадвижване

Tier 3: CAT C7.1 186 кВт (250 к.с) 
Tier 4F: CAT C7.1 205 кВт (280 к.с)
Резервоар за гориво: 400 литра

Вериги
Ширина: 400 мм

Продуктова лента
Ширина: 900 мм
Височина на стифиране: 3.25 м
Прахопогасяване

Трошачен възел
4 чука и два отражателя
Размер на отвора: 860 мм х 610 мм; 
Мин. настройка: 40 мм горна плоча
Мин. настройка: 20 мм долна плоча

Рецуркулираща лента 
Ширина: 500 мм



IMPACTOR

TRAKPACTOR 320

TRAKPACTOR 320

Тегло (Приблизително)                       35,280 кг

Транспортна ширина                           2.55 м

Транспортна дължина                         14.78 м

Транспортна височина                        3.46 м

Работна ширина                 5.61 м със Странична Лента

Работна дължина                           14.36 м

Работна височина                           3.9 м

Странична лента 
(опция)
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.6 м
Височина на стифиране: 3.7 м 
(при удължена лента)

Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки
Дължина: 4.04 м
Ширина: 2.1 м
Капацитет: 3.6 м³

Характеристики и предимства
Подходяща за различен входящ материал, 
включително рециклиране, разрушаване и 
кариерни материали
Трошачна камера: Патентована 
хидравлична система за защита от 
претоварване и регулиране
Монтирана с болтове касета тип „Гризли“ - 
номинално разстояние 42 мм
Система за управление на товара за 
контрол на скоростта на подаване
Дизайн с 4 чука
Скоростта на трошачката и височината на 
транспортьора се контролират с удобна за 
потребителя PLC система
Модулен транспортьор с повдигане / 
сваляне за подпомагане на клирънса 
Икономичен за работа с високоефективна 
система за директно задвижване
Дву-площен Гризли питател под ситото
Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse system 

Powerscreen® Trakpactor 320 е средно голяма хоризонтална роторна трошачка с напълно 
независимо хидравлично задвижвано предварително пресяване. Тя е проектирана да 
предложи на операторите и изпълнителите както голяма редукция, така и отлична форма на 
крайния продукт. Пригодена е за различни приложения - в кариери и при рециклиране, като е 
със значително подобрено премахване на фините частици и с понижени разходи по износване 
на трошачната камера. С мобилността на веригите, инсталацията е способна да работи в 
най-взискателните условия и се отличава с бързо време за настройка и нисък разход на 
гориво, благодарение на системата си за директно задвижване. Машината е също и с отлична 
производителност.

Опции 
Хром, мартензитни и керамични 
чукове с пълен и половин размер
Касети тип „Гризли“
Независимо хидравлично сито 
за предварително пресяване с 
хидравлично сгъване и заключващ 
бункер
Питател под ситото
Перфориани сита или касети тип 
„Гризли“ на ситото за предварително 
пресяване
Запушващи подложки на Гризли 
секцията 
Плетени сита за подситовата 
повърхност
Еднополюсен / двуполюсен магнитен 
сепаратор 
Лентов кантар
Помпа за зареждане на гориво 
Хидравлична водна помпа 
Радио дистанционно управление
Капаци против запрашаване на 
продуктовата лента
Осветление 
Удължения на бункера
Странична лента и удължена 
странична лента
Удължена продуктова лента

Приложения
Пясък и чакъл
Взривена скална маса
Речна баластра
Отпадъци от строителство и разрушаване 
Металургична шлака
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).



3130

Странична лента
(опционална)
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.6 м
Височина на стифиране: 3.7 м
(при удължена лента)

Вериги
Ширина: 400 мм

Трошачен възел
4 чука и два отражателя
Размер на отвора: 1130 мм х 800 мм 
Мин. настройка: 50 мм горна плоча
Мин. настройка: 20 мм долна плоча

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C9 ACERT 242 кВт (325 к.с)
Tier 4F / Stage 4:
Scania DC9 385A 257 кВт (350 к.с)  
Резервоар за гориво: 500 литра

Продуктова лента
Ширина: 1000 мм
Височина на стифиране: 3.45 м
Височина на стифиране: 4.0 м 
(при удължена лента)
Прахопогасяване

Питател
Вибрационен питател тип „Гризли“
Дължина: 3.87 м
Ширина: 1.8 м



IMPACTOR

TRAKPACTOR 320SR

TRAKPACTOR 320SR

Тегло (Приблизително)   46,240 кг (Вибр. питател тип „Гризли“)  
                                            48,600 кг (Предварително пресяване)

Транспортна ширина       3.1 м

Транспортна дължина     17.58 м

Транспортна височина     3.4 м

Работна ширина               5.82 м със Странична Лента

Работна дължина             17.22 м

Работна височина             4.7 м

Trakpactor 320SR е средно голяма хоризонтална роторна трошачка, доработена 
с някои ключови подобрения, за да предложи на операторите и изпълнителите 
както голяма редукция, така и отлична форма на крайния продукт. 

Инсталацията е способна да работи в най-взискателните условия и се отличава 
с бързо време за настройка, с понижен разход на гориво, благодарение на 
системата си за директно задвижване и отлична производителност до 320 тона/
час. Чрез демонтиране на ситовия възел бързо се преминава в стандартен 
Trakpactor 320. Друга ключова характеристика е връщащата лента, която се 
повдига за транспорт, което позволява по-голям просвет под машината при 
движение на място и по време на товарене за транспорт.

Странична лента (опция)
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.6 м
Височина на стифиране: 3.7 м 
(при удължена лента)

Характеристики и предимства
 Подходяща за различен входящ материал, 
включително рециклиране, разрушаване и 
кариерни материали

 Трошачна камера: Патентована 
хидравлична система за защита от 
претоварване и регулиране

 Монтирана с болтове касета тип „гризли“ - 
номинално разстояние 42 мм

 Система за управление на товара за 
контрол на скоростта на подаване

 Дизайн с 4 чука
 Скоростта на трошачката и височината на 
транспортьора се контролират с удобна за 
потребителя PLC система

 Модулен транспортьор с повдигане / 
сваляне за подпомагане на клирънса 

 Икономичен за работа с високоефективна 
система за директно задвижване

 Дву-площен Гризли питател под ситото
 Бързо демониране на ситовия възел за 
преминаване в стандартен Trakpactor 320

 Рециркулационен транспортьор с 
хидравлично повдигане за транспорт

 Хидравлично асистирана настройка на 
трошачния размер

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции
 Хром, мартензитни и керамични чукове с 
пълен и половин размер

 Касети тип „Гризли“
 Независимо хидравлично сито за 
предварително пресяване с хидравлично 
сгъване и заключващ бункер

 Питател под ситото
 Перфориани сита или касети тип „Гризли“ 
на ситото за предварително пресяване

 Запушващи подложки на Гризли секцията 
 Плетени сита за подситовата повърхност
 Еднополюсен / двуполюсен магнитен 
сепаратор 

 Лентов кантар
 Помпа за зареждане на гориво 
 Хидравлична водна помпа 
 Радио дистанционно управление
 Капаци против запрашаване на 
продуктовата лента

 Осветление 
 Удължения на бункера
 Странична лента и удължена странична 
лента

 Удължена продуктова лента
 Формовъчен напречен отражател
 Хидравлично сгъваща се лента за 
междуситовия продукт

 Хидравлична защита от претоварване

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство и 
разрушаване 

 Металургична шлака
 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).

Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки
Дължина: 4.04 м
Ширина: 2.1 м
Капацитет: 3.6 м³



Вериги
Ширина: 400 мм

Странична лента (опционална)
Ширина: 650 мм
Височина на стифиране: 2.6 м
Височина на стифиране: 3.7 м
(при удължена лента)

Лента за фините частици
Ширина: 1400 мм
Височина на стифиране: 2.92 м
Прахопогасяване
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Трошачен възел
4 чука и два отражателя
Размер на отвора: 1130 мм х 800 мм
Мин. настройка: 50 мм горна плоча
Мин. настройка: 20 мм долна плоча

Ситов възел
Дву-площен
Дължина: 3.35 м
Ширина: 1.52 м

Питател
Вибрационен питател тип „Гризли“
Дължина: 3.87 м
Ширина: 1.8 м

Рециркулиращ лента
Ширина: 500 мм

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C9 ACERT 261 кВт (350 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
Scania DC9 385A 257 кВт (345 к.с)  
Резервоар за гориво: 500 литра

Продуктова лента
Ширина: 1000 мм
Височина на стифиране: 2.92 м



IMPACTOR

TRAKPACTOR 550

TRAKPACTOR 550

Тегло (Приблизително)            54,850 кг 
                със странична лента и магнит 
                (Без предварително пресяване)

Транспортна ширина               3 м

Транспортна дължина             17.46 м

Транспортна височина             3.8 м

Работна ширина                 3 м 
                6.96 м със Странична Лента

Работна дължина                18.6 м

Работна височина                5.15 м с удължения на бункера

Powerscreen® Trakpactor 550 е голяма хоризонтална роторна трошачка, отличаваща се с 
универсалност, ефективност и висока производителност. Предлага голяма редукция и 
отлична форма на крайния продукт, получен при работа с кариерни материали, рециклиране и 
разрушаване.

Машината е проектирана за висока производителност и е лесна за обслужване. В допълнение, 
инсталацията може да бъде конфигурирана за безопасна работа и в рекордно кратко време, тъй 
като всички настройки се извършват на нивото на земята.

Здравата трошачна камера Terex разполага с с-образни чукове като стандарт за по-добро трошене 
и възможност за функция за хидравлично регулиране, която спестява време.

Характеристики и предимства
 Подходяща за различен входящ
 материал, включително рециклиране,
 разрушаване и кариерни материали
 Дву-площен „Гризли“ питател със сито
 Роторна трошачка със система за 
хидравлична защита от претоварване

 Дизайн с 4 чука и два отражателя
 Скоростта на трошачката се контролира 
с удобна за потребителя PLC система

 Модулен транспортьор с повдигане / 
сваляне за подпомагане на клирънса 
и освобождаване от арматура при 
рециклиране

 Икономична за работа с 
високоефективна система за директно 
задвижване

 Подлентов конвейр с пълна дължина на 
лентата

 Нова трошачна камера Terex
 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

 Сензорна хидравлична система за 
отчитане на натоварването за по-добра 
икономия на гориво

 Вибрационен питател тип Terex под 
трошачната камера

 Лесен достъп до акумулатора

Опции 
 Хром, мартензитни и керамични чукове 
 Вибрирационен „Гризли“ питател
 4 пълни чука вместо 2 цели и 2 половинки 
чука 

 Перфорирани сита за подситовата 
повърхност под „Гризли“ секцията

 Лентов кантар
 Магнитен сепаратор 
 Електрическа помпа за зареждане
 Хидравлична водна помпа 
 Радио дистанционно управление
 Дву-площно сито за предварително 
пресяване

 Напълно независим вибрационен питател 
под трошачката

 Малка шайба за по-ниски обороти
 на ротора
 Двигател с постоянни обороти (само за 
ЕС)

 Трошачна камера тип Hazemag 1214
 Продуктова лента, прахозащитена 
 Автоматично регулиране (само за камера 
Terex)

 Реверсивен вентилатор
 Система за активно доставяне на 
дизелово гориво 

 Удължения на бункера с болтова връзка

Приложения 
  Пясък и чакъл
  Взривена скална маса
  Речна баластра
  Отпадъци от строителство 

и разрушаване 
  Металургична шлака
  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 4F / 
Stage 4, Опция за постоянна скорост).

Бункер
Бункер с износоустойчиви 
облицовки
Дължина: 4.87 м
Ширина: 2.62 м
Капацитет: 7 м³
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Трошачен възел
4 чука и два отражателя
Размер на отвора: 1370 мм х 911 мм 
Мин. настройка: 75 мм горна плоча
Мин. настройка: 35 мм долна плоча

Питател
Вибрационен питател тип „Гризли“
Дължина: 4.3 м
Ширина: 1.26 м
Дължина на „Гризли“ касета:2.0 м

Странична лента 
(опция)
Ширина: 800 мм
Височина на стифиране: 3.2 м

Продуктова лента
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 3.8 м

Вериги
Ширина: 500 мм

Задвижване
Tier 3/Stage 3A:
CAT C13 ACERT 328 кВт (440 к.с)
Tier 4F/Stage 4:
Scania DC13 373 кВт (500 к.с);
Резервоар за гориво: 1000 литра



TRAKPACTOR 550SR

Тегло (Приблизително)      66,800 кг 
(Вибрационен гризли питател, трошачна камера Terex, 
продукова лента с пълна дължина, странична лента и магнит)                    
Тегло (Приблизително)      72,000 кг 
(Двигател с постоянна скорост, независимо предварително 
пресяване, удължения на бункера, трошачна камера 
Hazemag, питател под трошачката, странична лента и магнит)

Транспортна ширина         3.45 м

Транспортна дължина       21.1 м

Транспортна височина      3.8 м

Работна ширина          6.88 м  
         със странична лента

Работна дължина          20.6 м

Работна височина          5.83

Новата високопроизводителна трошачка Trakpactor 550SR е водещият представител от 
гамата Powerscreen. Тя е предназначена за обработка на меки до средно твърди първични 
и вторични материали като естествени скали и строителни материали, като асфалт, 
рециклирани материали и отпадъци от разрушаване.

Инсталацията е проектирана с идеята за лесна поддръжка. Хидравличният блок, 
акумулатора и контролните клапани са на нивото на очите, за да улеснят настройката 
и работата с машината. Секцията SR е напълно разглобяема, използвайки бързо 
освобождаващи се хидравлични и електрически връзки. Връщащата лента може лесно да 
се преобразува от рециркулация до позиция за стифиране на материал, като предоставя 
невероятно впечатляваща височина на депониране на материала от 5.43 метра.

Характеристики и предимства
 НОВО Връщащата лента хидравлично 
се преобразува от рециркулация до 
позиция за стифиране на материал 

 Машината се превръща в Trakpactor
 550 за минути, благодарение на бързо
 разглобяемата секция SR. Идеална е
 за региони с ограничения в
 транспортното тегло
 Отлични функции на достъп за 
обслужване, например хидравличен 
шкаф на нивото на земята; 
Неограничен достъп до двете страни 
на захранващия блок; стоманени тръби 
на ключови места

 Настройките за работа също са 
позиционирани на нивото на земята, 
като отпада изискването за работа 
на височина, намалявайки времето 
за позициониране и увеличавайки 
максимално времето за работа на 
машината.

 Подобреното подаване на материала 
увеличава производителността на 
машината

 Директното задвижване с редуктор 
Desch осигурява икономия на гориво 

 Двигател с плавно задействане 
за увеличаване живота на 
съединителя

 Снабдена с телеметрична система 
Powerscreen Pulse

Опции
 Хром, мартензитни и керамични 
чукове 

 Вибрирационен „Гризли“ питател
 4 пълни чука вместо 2 цели и 2 
половинки чука 

 Перфорирани сита за подситовата 
повърхност под „Гризли“ секцията

 Оптичен лентов кантар
 Магнитен сепаратор 
 Електрическа помпа за зареждане
 Хидравлична водна помпа 
 Радио дистанционно управление
 Двуплощно сито за предварително 
пресяване

 Напълно независим 
вибрационен питател под 
трошачката

 Продуктова лента, 
прахозащитена 

 Едноплощно сито след 
трошачката

 Монтирани удължения на 
бункера

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство 
и разрушаване 

 Металургична шлака
 Преработени руди
 Преработени минерали

IMPACTOR

TRAKPACTOR 550SR

*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
Дължина: 4.87 м
Ширина: 2.62 м
Капацитет: 7 м³
Удължения на бункера (като 
опция)

Питател
Вибрационен питател тип 
„Гризли“
Дължина: 4.3 м
Ширина: 1.26 м
Независимо предварително 
пресяване (като опция)
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Трошачен възел
Трошачна камера Terex CR015
Размер на отвора: 1370 мм х 911 мм 
Мин. настройка: 35 мм горна плоча
Мин. настройка: 20 мм долна плоча
Трошачна камера
Hazemag 1214 (като опция)
Размер на отвора: 1360 мм х 800 мм 
Мин. настройка: 75 мм горна плоча
Мин. настройка: 35 мм долна плоча

Рециркулираща лента
Ширина: 500 мм
Бързо преминава към позиция за стифиране
Височина на стифиране: 5.43 м

Обходна лента (опция) 
Ширина: 800 мм
Височина на стифиране: 3.2 м

Вериги
Ширина: 500 мм

Задвижване
Tier 3 / Stage 3A: CAT C13 328 кВт (440 к.с) 
Tier 4F / Stage 4: Scania DC13 368 кВт (500 к.с) 
Постоянна скорост:
Scania DC13 Фиксирана скорост 371 кВт (498 к.с);
Резервоар за гориво: 1100 литра

Ситов възел
Едно-площно сито
Дължина: 4.8 м
Ширина: 1.53 м

Лента за фините частици
Ширина: 1200 мм
Височина на стифиране: 3.8 м



XV350

XV350

Тегло (Приблизително)                   36,900 кг

Транспортна ширина                       3 м

Транспортна дължина                     15.45 м

Транспортна височина                    3.85 м 
при свалени надстройки на бункера

Работна ширина                        3.85 м

Работна дължина                        15.6 м

Работна височина                        4.6 м

Вертикалната роторна трошачка Powerscreen® XV350 е проектирана за потребители, които имат 
нужда от инсталация, която се отличава при производството на продукти с висока спецификация 
и с кубична форма.

Множеството конфигурации на трошачната камера позволяват на универсалната машина 
XV350 да произвежда материали, подходящи за приложения като строителство на пътища, 
производство на бетон, трошен пясък, шлака и рециклиране на стъкло.

Продуктова лента
Ширина 1000 мм
Височина на стифиране: 3.40 м
Прахопогасяване

Характеристики и предимства
  Изключителна
 многофункционалност поради
 взаимозаменяеми конфигурации
 на трошачната камера
  Отлична форма на продукта 
  Икономична за работа с
 високоефективна система
 за директно задвижване 
  Доказана трошачна камера Terex® 

Canica 2050 VSI
  Хидравличен механизъм за 

повдигане за бърза и безопасна 
поддръжка на износващите се 
части

  Регулатор за оптимално 
подаване на материала, който 
спира захранващата лента при 
задръстване

  Захранаща лента с променлива 
скорост 

  Автоматична система за смазване 
на трошачката с анализ на 
температурата и дебита

  Водна помпа с хидравлично 
задвижване 

  Система за обезпрашяване 
  Подсилено шаси и вериги
  Сензорен мониторинг на 

вибрациите (VSM)
  Снабдена с телеметрична 

система Powerscreen Pulse

Опции 
 Удължител на бункера
 Лентов кантар
 Покрита продуктова лента
 Електрическа помпа за 
гориво

 Радио дистанционно 
управление

Приложения 
 Пясък и чакъл
 Взривена скална маса
 Речна баластра
 Отпадъци от строителство и разрушаване 
 Металургична шлака
 Преработени руди
 Преработени минерали

Трошачна камера
Опции за конфигурация

 Високоскоростен 5-портов ротор и каменни 
джобове

 Високоскоростен 5-портов ротор и наковални
 Високоякостен 4-портов ротор и каменни 
джобове

 Високоякостен 4-портов ротор и наковалня
  Отворена плоча с подкови и сводести 

наковални
 Отворена плоча с подкови и наковални

    Моля, консултирайте се с вашия местен 
дилър, за да изберете правилната 
конфигурация за вашето приложение.

IMPACTOR

*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).



Питател
Лента с регулируема скорост
Метал-детектор под и над лентата
Ширина: 1300 мм 

Вериги
Ширина: 500 мм

Продуктова лента
Ширина 1000 мм
Височина на стифиране: 3.40 м
Прахопогасяване

Бункер
Бункер с износоустойчиви облицовки
Дължина: 2.80 м
Капацитет: 7.0 м³

Трошачен възел
Terex® 2050 GD Вертикален ротор (VSI)

Задвижване
Tier3/Stage 3A:
CAT C13 ACERT 328 кВт (440 к.с.)
Tier4F/Stage4:
Scania DC13 331 кВт (450 к.с.)
Резервоар за гориво: 1000 литра
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА 
ТРОШЕНЕ

ЧЕЛЮСТИ
Предлага се богата гама от профили на работните 
челюсти за Вашата трошачка Powerscreen. Този 
избор позволява максимално представяне във 
всички приложения с отличен живот на износване 
и висока производителност. Всички Powerscreen 
челюстни плочи са напълно реверсивни, 
позволявайки максимална употреба и са изцяло 
машинно обработени в местата на захващане, 
което осигурява лекота и бързина при монтирането 
им. А удобната система за повдигане също 
улеснява подмяната.

За да подберете най-правилния профил 
на Вашата челюстна плоча според вида на 
приложението, свържете се с местния дилър.
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КОНУСИ
Във всички трошачни машини изборът на 
износващи се части често има пряко 
влияние върху качеството на крайния 
произведен продукт - това важи особено 
за конусните трошачки, където 
спецификацията и качеството на крайния 
продукт е от ключово значение.



РОТОРИ
Изборът на чукове за вашата роторна трошачка 
Powerscreen® зависи изцяло от приложението 
- основните фактори са: максималния входящ 
размер, абразивността и твърдостта на материала.
Powerscreen предлага пълна гама от металургични 
сплави, които да отговарят на всички приложения. 
Ако имате каквито и да било съмнения относно 
избора на подходящи чукове, свържете се с 
местния оторизиран дилър на Powerscreen.



POWERSCREEN
®

 PULSE 

POWERSCREEN® PULSE
ЗАПИСВАНЕ, ПОКАЗВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ:
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРЕЦИЗНА ИНФОРМАЦИЯ

www.powerscreen.com/pulse

 Достъпни онлайн навсякъде и по всяко време: изчерпателна
информация за местоположението (чрез GPS), времето на започване
и спиране на работа, разход на гориво, производителност, настройки
на конуса, номинални стойности на износване, отработени часове,
състояние на поддръжка и много други.

 Удобен за потребителя интерфейс: показва ясна информация „на
длан“ на метрични данни и диагностика. Предприемете действия,
преди да възникне повреда: предварително зададените интервали на
поддръжка се сигнализират и съобщенията за грешка се показват в
обикновен текстов вид.

   ДОСТЪПНОСТ  НАВСЯКЪДЕ И 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

  Компютър
 Таблет
 Смартфон
 Персонализирани известия

ДАННИ ЗА МАШИНАТА
  Детайлна информация за текущите работни данни

на машината
  Предприемане на незабавни действия при

неблагоприятни работни състояния
  Подпомагане на сервизните техници

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 Цветен дисплей на оборотите

на двигателя, температурата на
охлаждащата течност и температурата
на хидравличното масло

 Незабавно уведомяване за критични
състояния

ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
  Показване на натоварване, празен

ход и общ експлоатационен живот
(ежедневно, седмично или месечно)

  Възможно експортирането в
общоприети формати за обработка
на данните

  Възможност за използване с
приложения за Fleet Management

GPS: ПРОСЛЕДЯВАНЕ
  Получавате точна информация

за местоположението и по-точно 
планиране на работата

  Geofencing: ограничаване на обхвата на
движение на машината

 Timefencing: ограничаване на работните
интервали

СПЕЦИФИЧНИ ДОКЛАДИ ЗА КОНУСНИ 
ТРОШАЧКИ
 Показване на настройките на затваряне на

конуса
 Показване нивото на износване на

облицовките
 Отчитане случаите на блокиране на

трошачката

ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА
 Статусът на всяка машина

се обхваща с един поглед
(включване / изключване / празен
ход, съобщение за грешка и т.н.)

 Грешките се намират незабавно
и се препредават

 Точни и актуални производствени
тонажни количества

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВО
 Генерира точна информация за разходите за

гориво на тон продукция
 Информация за работа под нормалното

натоварване, празен ход и общ
експлоатационен живот на машините (дневно,
седмично, месечно)

 Подкрепа за анализ на икономическата
ефективност и за определяне на потенциала
за икономии и спестяване
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МАШИНА НОМЕР НА ПАТЕНТА СЪСТОЯНИЕ

Premiertrak R300 US 9421547B2 Предоставен патент

DE 102013210016.7 Очакван патент

GB 1209787.9 Очакван патент

Premiertrak 400/R400 FR 1494810 Предоставен патент

DE 603 24 905.1-08 Предоставен патент

GB 2387342 Предоставен патент

US 7341213 Предоставен патент

CN ZL03810686.8 Предоставен патент

Premiertrak 400/R400 CN ZL03810686.8 Предоставен патент

Premiertrak 400 Pre-Screen FR 1494810 Предоставен патент

DE 603 24 905.1-08 Предоставен патент

GB 2387342 Предоставен патент

US 7341213 Предоставен патент

CN ZL03810686.8 Предоставен патентPremiertrak R400 Pre-Screen

Premiertrak 400 Pre-Screen CN ZL03810686.8 Предоставен патент

МАШИНА НОМЕР НА ПАТЕНТА СЪСТОЯНИЕ

1000SR GB 2386848 Предоставен патент

US 6877610 Предоставен патент

DE 10305589 Предоставен патент

1150 Maxtrak US 9486804 Предоставен патент

GB 1210326.3 Предоставен патент

ПАТЕНТИ

ЧЕЛЮСТНИ

КОНУСНИ

Открийте своя Powerscreen дилър на
www.powerscreen.com



МАШИНА НОМЕР НА ПАТЕНТА СЪСТОЯНИЕ

Trakpactor 260 GB 2455203 Предоставен патент

US 8033489 Предоставен патент

DE 10 2008 044 195 Предоставен патент

Trakpactor 260SR GB 2455203 Предоставен патент

US 8033489 Предоставен патент

DE 10 2008 044 195 Предоставен патент

Trakpactor 320 GB 2455203 Предоставен патент

US 8033489 Предоставен патент

DE 10 2008 044 195 Очакван патент

Trakpactor 320 DE 10 2008 044 195 Очакван патент

GB 1119480 Очакван патент

Trakpactor 320 GB2509291 Предоставен патент

Trakpactor 320SR GB2509291 Очакван патент
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Trakpactor 320SR GB 2455203 Предоставен патент

US 8033489 Предоставен патент

DE 10 2008 044 195 Очакван патент

Trakpactor 320SR GB 2386848 Предоставен патент

US 6877610 Предоставен патент

DE 10305589 Предоставен патент

Trakpactor 320SR GB1220327.9 Очакван патент

Trakpactor 500SR DE 10305589 Предоставен патент

РОТОРНИ



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

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

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.  


