
Opis  produktu
Mobilny przesiewacz bębnowy RTT517

Cechy i zalety
• Opcjonalna wersja mobilna na kołach
• Optymalna elastyczność i mobilność przy najwyższej wydajności
• Ekonomiczne rozwiązanie oferujące bardzo dobre rezultaty przesiewania
• Wysokoobrotowy bęben dla lepszych wyników
• Dwukierunkowa praca bębna
• Zmienna prędkość bębna i wszystkich przenośników taśmocych
• System szybkiej wymiany bębna
• Bęben samoczyszczący
• Mocna kontrukaja przy zachowaniu niskiej wagi przesiewacza
• Kompaktowe wymiary transportowe
• Mała wysokość zasypowa
• Krótki czas rozruchu
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Dane techniczne i wymiary

Kosz zasypowy:
Szerokość: 1,72 m 5.6 ft
Długość: 3,12 m 10.2 ft
Max. Pojemność: 6,0 m3 7.8 yd3

* z rozszerzeniami

Podajnik taśmowy:
Szerokość: 0,95 m 3.1 ft
Prędkość: zmienna
 
Bęben:
Długość:: 5,15 m 16.9 ft
Średnica: 1,37 m 4.5 ft
Kąt: 0 - 4°

Taśmociąg zbierający:
Szerokość: 1,05 m 3.4 ft
Prędkość: stała

Taśmociąg główny:
Szerokość: 0,65 m 2.1 ft
Wys. wyładunku ~ 2,70 m 8.9 ft
Prędkość: zmienna

Taśmociąg nadgabarytu:
Szerokość: 0,90 m 3.0 ft
Wys. wyładunku: ~ 2,80 m 9.2 ft
Prędkość: zmienna

Podwozie gąsienicowe:
Stopy gąsienicy: 300 mm 11.8 in
Prędkość: 1 km/h 0.62 mph

Silniki:
JCB 444 DieselMax - 63kW / 84 hp - Stage 3a lub
JCB 444 EcoMax 68 kW / 91 hp - Stage 3b
Zbiornik paliwa:           260 l 
Zbiornik oleju hydraulicznego:     345 l

Wydajność:
Max. rozmiar nadawy: 300 mm 11.8 in
Max. rozmiar przesiew. mater: 60 mm 2.4 in

Opcje:
• Radiowo/zdalnie uchylna krata wstepnego odsiewu
• Płyty z blachy perforowanej
• Pilot zdalnego sterowania radiowego
• Rozszerzenia kosza
• Koła - wersja mobilna

Wymiary robocze:
Długość: 13,10 m / 43.0 ft  Szerokość:    7,15 m / 23.5 ft
Wysokość:    3,19 m / 10.5 ft

Wymiary transportowe:
Długość:   11,60 m / 38.1 ft Szerokość: 2,40 m / 7.9 ft
Wysokość:   2,84 m / 9.3 ft  Waga: ~ 14,50 t/32,000 lbs
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Firma

Koncepcja ROCKSTER

Firma Kormann Rockster Recycler GmbH specjalizuje się 
w projektowaniu i produkcji mobilnych systemów krusze-
nia i przesiewania. W początkowych latach firma Rockster 
dostarczałą urządzenia wyłącznie na wewnętrzny rynek. 
Osobisty kontakt z klientem oraz możliwość testowania 
urządzeń owocowało ciągłym doskonaleniem maszyn. 

Obecnie Rockster oferuje swoje produkty klientom 
na całym świecie. Maksymalna dbałość o klienta jest 
ostateczną ambicją wszystkich produktów i usług Rocks-
ter. Podstawowe kryteria określone przez Rockster to 
maksymalne osiągi, jakość obsługi i konserwacyji, jak 
również ( ze względu na łatwy transport) kompaktowa 
budowa i niska waga maszyn.

NIEZAWODNOŚĆ - maksymalna niezawodność dzięki produktom zgodnym z najwyższymi 
standardami jakości.

OBSŁUGA i wydajność - wyższą wydajność operacyjna ze względu na wymiary transporto-
we (łatwy transport - nie potrzeba specjalnych pozwoleń). Prosta konserwacja i obsługa.

WYDAJNOŚĆ - większa zdolność produkcyjna poprzez zastosowanie wzmocnionego            
wirnika i bardzo mocnych systemów napędowych.

WIEDZA - wiele lat praktycznego doświadczenia w zaawansowanej konstrukcji maszyn         
to ogromną wartość dla klientów.

SERWIS - wsparcie jest znakiem rozpoznawczym firmy. Szybka reakcja i natychmiastowa 
dostępności części zamiennych.

TECHNOLOGIA - przy użyciu markowych komponentów zgodnych ze standardami 
branżowymi zapewnia najwyższy poziom.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA - zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe standar-
dy ochrony środowiska poprzez instalację silników niskiego zanieczyszczenia i złożonych      
systemów tłumienia hałasu.

DOCHODY - zaprojektowane, aby przynosić maksymalne dochody, a tym samym zapewnić 
szybki zwrot inwestycji. Nskie koszty operacyjne, a także zalety systemu DUPLEX 
maksymalizują wykorzystania maszyn w wielu aplikacjach i technologiach produkcji.

Informacje ogólne

DOZER Mariusz Gołębiewski - ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin
Tel./fax: +48 94 340 45 79, E-mail: biuro@rockster.pl

www.rockster.pl  Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.


