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HBC
650-1250

فريد من نوعه – حركة كوارتو

مع وضعية التصميم الخاصة للوحة الدفع القامئة يف األعيل بدالً من األسفل، عيل النقيض من الكسارات التقليدية؛ لذلك ال تتحرك األلواح املسننة بالتوازي مع 

املواد؛ و بدالً منه فإن نظام هارتل يولد حركة متناوبة هزازة و قوية )بطريقة تشبه الرقم 8( مام يؤدي إىل توفري عملية تكسري مسبقة يف غرفة التكسري العلوية، 

باإلضافة إىل إجراء تكسري إضايف يف غرفة التكسري السفلية.

HBC 1250 HBC 950 HBC 750 HBC 650 الطرازات

≥ 35 ≥ 24 ≥ 18 ≥ 10 وزن الحفار بالطن*

570x1250 525x950 500x750 500x650 فتحة اإلدخال مم

220 220 220 220 ضغط زيت الهيدروليك - بار

> 290 > 200 > 145 تدفق زيت الهيدروليك  - لرت/دقيقة 100 <

120 ـ 12 120 ـ 12 100 ـ 12 ضبط فتحات الفك )األقيص - األدين(  بامللليمرت 100 ـ 10

1.66 0,1,00 0.73 0.51 m3  ISO 7451 حجم التحميل

  

2570/1820/1550 2350/1450/1390 2210/1210/1370 1940/1100/1280 األبعاد مم )الطولxالعرضxاالرتفاع(

5720 3950 2800 1700 الوزن كجم

 املميزات

مع كسارة هارتل™بإستطاعتك  تقليل النفقات التالية:

نفقات التوريد و التخلص من املواد عيل املوقع

نفقات عملية تدوير املواد، و رشاء مواد خام جديدة

نفقات النقل والتنظيم

عدد املعدات العاملة يف املوقع ـ 1 حفار ـ 1 عامل تشغيل 

نفقات التحضري والتجهيز

جميع البيانات قابلة للتغيري. قابلة للتعديل يف املواصفات التقنية.نفقات التشغيل

* استرش و إتبع دامئاً إرشادات التشغيل الخاصة بقدرة الرفع  للحفار خاصتك.

خيارات
السالمة و األداء هي أحد أهم املتطلبات يف هذه املنتجات اإلختيارية.

„جودة هارتل املختربة و املخصصة ملعدتك „

ألواح التآكل الجانبية البندول :جزء الصب الكبري  نظام النبض املزدوج التشحيم املركزي

مغناطيس أنظمة الربط الرسيعنظام تحجيم الغبار التحكم يف التكسري األسنان



HBS
800-2000

HBS 2000 HBS1600 HBS 1200 HBS 800 الطرازات

≥ 35 ≥ 22 ≥ 13 ≥ 8 وزن الحفار بالطن*

2000 1600 1200 800 قطر السلة مم

1100 1100 750 500 عمق سلة الغربال مم

170 170 170 130 ضغط زيت الهيدروليك - بار

120 120 75 20 تدفق زيت الهيدروليك لرت/دقيقة

7,50 4,80 2,00 0,60 ISO 7451  3أحجام الحمل م

  

3740 / 2210 / 2230 3140 / 1850 / 2130 2390 / 1355 / 1600 1790 /  935 / 1190 األبعاد مم )الطولxالعرضxاالرتفاع(

4600 2320 1220 640 الوزن كجم

جميع البيانات قابلة للتغيري. قابلة للتعديل يف املواصفات التقنية.

* استرش و إتبع دامئاً إرشادات التشغيل الخاصة بقدرة الرفع  للحفار خاصتك.

مزايا لك
 

مع فرازة هارتل بإستطاعتك  تقليل النفقات التالية:

نفقات التوريد و التخلص من املواد.

نفقات عملية تدوير املواد، و رشاء مواد خام جديدة. 

نفقات النقل والتنظيم

عدد املعدات العاملة يف موقع العمل ـ 1 حفار ـ 1 عامل تشغيل 

نفقات التكسري عند االستخدام كمرحلة فرز أولية

نفقات التشغيل

أقل تكلفة للطن الواحد

معدل إنتاج مرتفع

منتج نهايئ بحجم مدمج 

تكلفة استثامرية منخفضة

فرتة اسرتداد قصرية

أفضل جودة، أطول عمر






وحدات الغربال األسنانالفرشاة

                                                       مرونة اإلستخدام املتناهي
 

توفر معدات الفرز من هارتل حالً متنقالً وإقتصادياً لتنفيذ مهمة فصل الصخور الطبيعية ومواد إعادة التدوير يف املوقع، يف أضيق مساحة متاحة ويف أقل فرتة 

زمنية ممكنة.تستخدم معدات الفرز لفرز وغربلة املواد حسب األحجام  املطلوبة مبارشة  يف املوقع حيث تم جمعها أو إنتاجها. تصلح معدات الفرز ملرحلتي ما 

قبل الفرز والفرز النهايئ. إن التصميم املتميز و العريض لصندوق إستقبال املواد يسمح بتغذية أكرب، تراكمية و مستمرة – مام يؤدي ألداء و إنتاجية قصوي.

XXL حجم السلة حجم الصندوق XXLوحدات الغربال قابلة لالستبدال تصميم قوي



HSP
3300

HSP 3300 الطراز

3,3 مساحة الغربال م2

2 عدد املراحل

1814 عرض الغربال مم

1820 طول الغربال مم

65 السعة م3/ساعة

5,5 قدرة املحرك - كيلووات

2260 / 2663 / 2981 األبعاد مم )الطولxالعرضxاالرتفاع(

2200 الوزن كجم

HCB 5000 الطراز

5000 الطول مم

600 عرض حزام النقل مم

500 عرض مداس حزام النقل مم

16 ارتفاع مداس حزام النقل مم

2400 ارتفاع التفريغ مم

1,2 رسعة حزام النقل م/ثانية

25 الحد األقىص لإلنحدار - درجة

5290 /  1310 / 2840 األبعاد مم )الطولxالعرضxاالرتفاع(

760 الوزن كجم

HCB
5000

خدمات هارتل عيل اإلنرتنت

عملية رشاء رسيعة ومريحة وآمنة 

hartl-crusher.com

ستجد بالتأكيد قطع الغيار الصحيحة مع Partsfinder من هارتل

إرشادات مصورة للرتكيب والخدمة

أسعار مميزة للعمالء املسجلني

توافر فوري و تسليم رسيع

ميكن دامئا تتبع حالة طلب الرشاء والتوريد

HSP – محطة الفرز من هارتل                                                                                          

محطة الفرز من هارتل تتميز بحجمها املدمج ذو سهولة النقل، بناءها الثابت وإنتاجيتها العالية  باإلضافة إىل متتعها بنفقات تشغيل منخفضة و إحتياجها إىل إجاميل مساحة 

تركيب صغرية. يتم استخدام هذا املنتج يف عمليات معالجة  األحجار الطبيعية وكذلك يف فرز وتنقية مواد إعادة التدوير ألحجام كسور جاهزة عددها من 3 إىل 4 أحجام.

HCB - حزام النقل هارتل
 

كإضافة مثالية تقدم  هارتل عروض أحزمة النقل املناسبة ـ تسمى إختصاراً بـ HCB. يتم تشغيل أحزمة النقل كهربائيا و بإرتفاع أقيص لإللقاء قدره 2,5 م. 



معاينة حية لكسارات هارتل، الفرازات و معدات الفرز الثابتة؟ 

نتائج كسارات هارتل
توفر كسارات هارتل معدل أداء متوسطي مرتفع مع أقل نسبة تآكل للمواد اإلستهالكية، باإلضافة إىل الجودة العالية للمنتج النهايئ، مع أقل 

نسبة زيادة يف حجم املواد املكرسة عن الحجم املطلوب

demoday@hartl-crusher.com :سجل اآلن واحصل عىل عرض خاص بك للمنتجات

/www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights عىل Demoday شاهد ملفات فيديو العرض

معالجة الصخر الطبيعي
معالجة مخلفات البناء
الهدم و إعادة التدوير

بناء الطرق وأعامل  التسوية
الحفر و أعامل اإلنشاء

 أعامل الترصيف و مد األنابيب



كسارات هارتل ـ إسم يعني الجودة

رشكة هارتل للهندسة و التسويق هي  رشكة منساوية متخصصة يف مجال التطوير واإلنتاج والتسويق عىل املستوي الدويل ملعدات اإلنشاءات الخاصة 

بقطاع البناء وإعادة تدوير املواد. يشري اسم كسارات هارتل  HARTL CRUSHER™ إىل  عملنا املتواصل وتجانس عدة عوامل متكاملة تأيت من 

اإلبداع يف التصنيع ، الجودة العالية و خرباتنا املتواصلة املمتدة ألكرث من أربعني عاما يف قطاع تكسري الصخور وغربلتها، والذي أدى إىل استطاعتنا لتقديم 

مجموعة منتجات مميزة.  من خالل تطبيق تقنيات الرشكة الفريدة والبنية الصلبة  للهياكل، تم ضم وحدة التكسري و الحفارة  يف  مجموعة واحدة مع 

ضامن األداء واإلنتاجية املرتفعة التي يعتمد عليها لتكسري أجزاء الصخور الطبيعية وإعادة تدوير املواد و أعامل الهدم مبارشة يف املوقع.

قد أدى التصميم املبدع الذي تبنته الرشكة، مع اإلعتامد عىل أحدث تقنيات اإلنتاج و باإلضافة إىل اإلستخدام الحرصي ملكونات مختربة ذات جودة عالية ، 

إىل ضامن أفضل إنتاجية  مع سهولة التشغيل والصيانة، مام أدي لتمتع املنتج بطول عمره العميل. يتم تصدير منتجاتنا إىل مختلف أرجاء العامل.

 إن الرشكة تتعامل مع مجموعة موزعني معتمدين قد أثبتوا كفاءتهم يف التسويق و الدعم وخدمات ما بعد البيع – منهم من يتعامل مع هارتل منذ 

عرشات السنوات – مكونني لشبكة عاملية من املوزعني تغطي خدماتها ألكرث من 65 دولة. 

hartl-crusher.com

رشكة هارتل للهندسة والتسويق رشكة ذات مسؤولية محدودة
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · Austria
office@hartl-crusher.com ــ هاتف 0043723820202 


