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MODELY HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Hmotnost bagru v t* ≥ 10 ≥18 ≥ 24 ≥ 35

Velikost vstupního otvoru v mm 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Tlak oleje v bar 220 220 220 220

Průtok oleje v l/min > 100 > 145 > 200 > 290 

Nastavení mezery min - max v mm 10 - 100 12 - 100 12 - 120 12 - 120 

Kapacita v m3  ISO 7451 0,51 0,73 0,1,00 1,66

  

Rozměry v mm (D x Š x V) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Hmotnost v kg 1700 2800 3950 5720

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE – QUATTRO MOVEMENT
 
Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní  pohyb „Quatro“ drticích čelistí. Pohyblivá čelist nevykonává
paralelní pohyb ke směru pohybu materiálu, jako u běžných drtičů, ale pohybuje se střídavým kývavým pohybem
(ve tvaru osmičky). V horní části drticí komory proto dochází k předdrcení a ve spodní části ke konečnému drcení
materiálu.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Bezpečnost a výkonnost patří k těm nejdůležitějším požadavkům, které splňují tyto volitelně dostupné výrobky.
„Osvědčená kvalita Hartl přizpůsobená potřebám Vašeho zařízení“

HBC
650-1250

VÝHODY
HARTL CRUSHER™ přináší snížení následující nákladových faktorů:

 Náklady na transport materiálu
 Náklady na skládkování, na nákup nového materiálu
 Náklady na přepravu a organizaci
 Počet stavebních zařízení na staveništi – 1 bagr – obsluha 1 pracovník
 Náklady na drcení při použití jako předtřídiče
 Provozní náklady Veškeré údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.

* Sledujte, dodržujte a kon-zultujte hodnoty zdvihové ka-pacity svého nosného stroje.

Magnety

Boční desky proti opotřebení Kyvadlo: masivní litinový odlitek Systém odpružení Double Spring System Centrální mazání

ZubySystém kontroly Crush ControlSkrápěcí jednotkaRychloupínací systémy



VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Bezpečnost a výkonnost patří k těm nejdůležitějším požadavkům, které splňují tyto volitelně dostupné výrobky.
„Osvědčená kvalita Hartl přizpůsobená potřebám Vašeho zařízení“

HBS
800-2000

MODELY HBS 800 HBS 1200 HBS1600 HBS 2000

Hmotnost bagru v t* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Průměr bubnu v mm 800 1200 1600 2000

Hloubka třídicího koše v mm 500 750 1100 1100

Tlak oleje v bar 130 170 170 170

Průtok oleje v l/min 20 75 120 120

Kapacita v m3  ISO 7451 0,60 2,00 4,80 7,50

  

Rozměry v mm (D x Š x V) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230 

Hmotnost v kg 640 1220 2320 4600

VÝHODY
 
HARTL SCREENER přináší snížení následující nákladových faktorů:

 Náklady na odeslání a dodání materiálu
 Případné náklady na skládkování, na nákup nového materiálu
 Náklady na přepravu a organizaci
 Počet stavebních zařízení na staveništi – 1 bagr – obsluha 1 pracovník
 Náklady na drcení při použití k předběžnému třídění
 Provozní náklady

Nejnižší náklady na tunu materiálu 

Vysoký výkon

Kubický tvar konečné frakce

Nízké investiční náklady

Krátká doba amortizace

Maximální kvalita a dlouhá životnost








Veškeré údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
* Sledujte, dodržujte a kon-zultujte hodnoty zdvihové ka-pacity svého nosného stroje.

PŘESVĚDČIVÁ FLEXIBILITA
 
Třídiče HARTL SCREENER jsou používány k flexibilnímu, mobilnímu a efektivnímu třídění přírodního kameniva a
recyklovaného materiálu přímo na místě s minimálním nárokem na místo a čas. Síta jsou vhodná jak k předtřídění,
tak ke konečnému třídění. Velká násypka pojme větší množství materiálu, tím umožňuje stálé plnění a vyšší množství 
drceného materiálu.

XXL objem bubnu Vyměnitelné třídicí modulyXXL objem zásobníku Robustní design

Třídicí moduly BrushZuby



HSP
3300

ONLINE SLUŽBY SPOLEČNOSTI HARTL
RYCHLÝ, POHODLNÝ A BEZPEČNÝ NÁKUP
 

hartl-crusher.com

MODEL HSP 3300

Plocha síta v m2 t 3,3

Počet plošin 2

Šířka síta v mm 1814

Délka síta v mm 1820

Kapacita v m3/h 65

Hnací výkon v kW 5,5

Rozměry v mm (D x Š x V) 2260 / 2663 / 2981

Hmotnost v kg 2200

MODEL HCB 5000

Délka v mm 5000

Šířka dopravního pásu v mm 600

Šířka profilu pásu Chevron v mm 500

Výška profilu pásu Chevron v mm 16

Výška shozu v mm 2400

Rychlost pásu v m/s 1,2

Max. stoupání ve stupních 25

Rozměry v mm (D x Š x V) 5290 /  1310 / 2840

Hmotnost v kg 760

Vyhledávačem HARTL Partsfinder zaručeně naleznete
vaše správné díly
Montážní a servisní návody ve vizualizované podobě
Atraktivní ceny pro registrované zákazníky
Okamžitá dostupnost a rychlé dodání
Možnost kdykoli zjistit stav zakázky a dodání

HCB
5000

HARTL SCREEN PLANT - HSP
 
HARTL SCREEN PLANT vyniká svojí stabilní konstrukcí, kompaktními přepravními rozměry a vysokým výkonem při 
nízkých provozních nákladech a nárocích na místo. Zařízení nachází uplatnění jak při úpravě přírodního kameniva, tak 
i při třídění a opracovávání recyklovaných materiálů se 3 až 4 finálními frakcemi.
.

HARTL CONVEYOR BELT - HCB
 
Jako dokonalé doplňkové vybavení nabízí společnost Hartl ke svým zařízením vhodné pásové dopravníky – označované 
zkráceně jako HCB. Pásové dopravníky mají rovněž elektrický pohon a disponují maximální výškou shozu 2,5 m. 



VÝSLEDKY HARTL CRUSHER
Drtič HARTL CRUSHER vyniká maximálním výkonem s minimálními náklady na opotřebení a vysoce kvalitní
konstantní kubickou frakcí..

       CHCETE ZAŘÍZENÍ HARTL CRUSHER, SCREENER A SCREENPLANT 
POZNAT NA ŽIVO?
Přihlaste se nyní na své osobní představení výrobků: demoday@hartl-crusher.com
Videoklipy z předváděcích akcí Demoday najdete na webové adrese www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

Úprava přírodního kamene
Úprava stavební suti 
Recyklace
Výstavba silnic a zemní práce
Výkopy a stavba lesních cest
Výstavba kanálů a potrubních systémů



       HARTL CRUSHER™ - JMÉNO JE ZÁRUKOU KVALITY
 
Rakouská společnost HARTL Engineering & Marketing GmbH se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci speciálních sta-
vebních strojů a zařízení pro stavebnictví. Pod jménem HARTL CRUSHER™ spojuje tato paleta kvalitních a pokrokových 
výrobků více než 40 let zkušeností a inovací v oblasti vývoje drtičů a třídičů. Technicky unikátní, obzvlášť robustní
konstrukce drticí jednotky integrované ve lžíci bagru zaručuje vysoký výkon a spolehlivost v oblasti drcení přírodního 
kameniva a recyklace stavebního odpadu. Inovativní design, nejmodernější výrobní technologie a výhradní používání 
vyzkoušených kvalitních komponentů zajišťují u výrobků vysokou kvalitu, pohodlnou a snadnou obsluhu a údržbu a
dlouholetou životnost. Výrobky exportujeme do celého světa a společnost přitom navazuje na dlouholetou osvědčenou 
prodejní síť ve více než 65 zemích.

HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · RAKOUSKO
Tel.: +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com
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