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HARTL KNOW-HOW



MODELE HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Masa koparki t* ≥ 10 ≥18 ≥ 24 ≥ 35

Otwór wlotowy mm 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Ciśnienie oleju bar 220 220 220 220

Przepływ oleju l/min > 100 > 145 > 200 > 290 

Ustawienia szczeliny min - max mm 10 – 100 12 - 100 12 - 120 12 - 120 

Ładowność m3 ISO 7451 0,51 0,73 0,1,00 1,66

  

Wymiary mm (D x SZ x W) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Masa kg 1700 2800 3950 5720

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA – QUATTRO MOVEMENT
 
Wyjątkowa, skierowana do góry dźwignia kolankowa zapewnia unikalny ruch określany jako „Quattro“. Ruch szczęki
odbywa się nie jak w przypadku tradycyjnych kruszarek, równolegle do kierunku przesyłu materiału, tylko zmiennym 
ruchem wahadłowym (ósemkowym), co zapewnia kruszenie wstępne w górnym obszarze i wtórne w dolnym
obszarze komory kruszącej. 

OPCJE
Bezpieczeństwo i wydajność są jednymi z najważniejszych wymogów stawianych produktom dostępnym jako opcje.
„Jakość Hartl - sprawdzona i dopasowana do Twojego produktu“

HBC
650-1250

TWOJE KORZYŚCI
Dzięki HARTL CRUSHER™ uzyskasz obniżenie następujących kosztów:

 Koszty dostawy materiału
 Koszty składowania, zakupu nowego materiału
 Koszty organizacyjne i transportu
 Ilość urządzeń budowlanych na budowie – 1 koparka – 1 pracownik
 Koszty obróbki i przygotowania
 Koszty operacyjne Powyższe dane mogą ulec zmianie. Zastrzega się zmiany techniczne.

* Należy zawsze sprawdzać i przestrzegać wytycznych dotyczących udźwigu urządzenia.

Magnesy

Boczne płyty zużywalne Wahadło: masywny odlew żeliwny Podwójne sprężynowanie Smarowanie centralne

ZębySystem kontrolny Crush ControlZraszaczSystemy szybkiej wymiany



OPCJE
Bezpieczeństwo i wydajność są jednymi z najważniejszych wymogów stawianych produktom dostępnym jako opcje.
„Jakość Hartl - sprawdzona i dopasowana do Twojego produktu“

HBS
800-2000

MODELE HBS 800 HBS 1200 HBS1600 HBS 2000

Waga koparki t* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Średnica bębna mm 800 1200 1600 2000

Głębokość kosza sitowego mm 500 750 1100 1100

Ciśnienie oleju bar 130 170 170 170

Przepływ oleju  l/min 20 75 120 120

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

  

Wymiary mm (D x SZ x W) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230 

Masa kg 640 1220 2320 4600

TWOJE KORZYŚCI
 
Dzięki HARTL SCREENER uzyskasz obniżenie następujących kosztów:

 Koszty dostawy materiału
 Ewentualne koszty składowania, zakupu nowego materiału
 Koszty organizacyjne i transportu
 Ilość urządzeń budowlanych na budowie – 1 koparka – 1 pracownik
 Koszty kruszenia przy zastosowaniu sita wstępnego
 Koszty operacyjne 

Najniższe koszty na tonę materiału 

Wysoka przepustowość

Kubiczny produkt końcowy

Niskie koszty inwestycji

Krótki okres amortyzacji

Najlepsza jakość, długa żywotność








Powyższe dane mogą ulec zmianie. Zastrzega się zmiany techniczne.
* Należy zawsze sprawdzać i przestrzegać wytycznych dotyczących udźwigu urządzenia.

PRZEKONUJĄCO ELASTYCZNY
 
HARTL SCREENER umożliwiają elastyczne, mobilne i korzystne cenowo sortowanie kruszywa naturalnego i materiału
recyklingowego i nie wymagają ani dużo miejsca, ani czasu. Sita nadają się zarówno do przesiewania wstępnego jak i do
klasyfikacji. Duży zasobnik umożliwia większy załadunek, ciągłość doprowadzania materiału i tym samym większą 
przepustowość. 

XXL Oabjętość bębna Wymienialne moduły sitXXL Objętość zasobnika Solidna konstrukcja

Moduły sit SzczotkaZęby



HSP
3300

USŁUGI HARTL ONLINE
SZYBKIE, WYGODNE I BEZPIECZNE ZAKUPY
 

hartl-crusher.com

MODEL HSP 3300

Powierzchnia sita m2 t 3,3

Ilość pokładów 2

Szerokość sita mm 1814

Długość sita mm 1820

Wydajność m3/h 65

Moc napędowa kW 5,5

Wymiary mm (D x SZ x W) 2260 / 2663 / 2981

Masa kg 2200

MODEL HCB 5000

Długość mm 5000

Szerokość przenośnika taśmowego mm 600

Szerokość taśmy Chevron Profil mm 500

Wysokość taśmy Chevron Profil mm 16

Wysokość zrzutu mm 2400

Prędkość przesuwu taśmy m/s 1,2

Maksymalne nachylenie w stopniach 25

Wymiary mm (D x SZ x W) 5290 / 1310 / 2840

Masa kg 760

HCB
5000

HARTL SCREEN PLANT - HSP
 
HARTL SCREEN PLANT przekonuje stabilną konstrukcją, niewielkimi gabarytami i wysoką przepustowością przy 
niskich kosztach utrzymania i zapotrzebowania na miejsce. Produkt ten znajduje zastosowanie przy obróbce kruszyw 
naturalnych, jak również w klasyfikacji i uszlachetnianiu materiału recyklingowego od 3 do 4 końcowych frakcji.
 

HARTL CONVEYOR BELT - HCB
 
Hartl oferuje jako doskonałe uzupełnienie odpowiednio pasujące przenośniki taśmowe – w skrócie określane HCB. 
Przenośniki taśmowe są napędzane elektrycznie i zapewniają maksymalną wysokość zrzutu 2,5 m.
 

Opcja wyszukiwarka części HARTL gwarantuje znalezienie
prawidłowych części 
Wizualizacje instrukcji obsługi i montażu
Atrakcyjne ceny dla zarejestrowanych klientów
Natychmiastowa dostępność i szybka dostawa
Możliwość sprawdzenia statusu zamówienia i dostawy



WYNIKI HARTL CRUSHER
Przekonuje swoją wysoką wydajnością przy równoczesnych minimalnych kosztach zużycia, jak również jednorodnym 
wysokogatunkowym produktem końcowym.

       CHCESZ ZOBACZYĆ JAK NA ŻYWO PRACUJĄ KRUSZARKI I
       PRZESIEWACZE FIRMY HARTL?
Zgłoś się na osobistą prezentację produktu: demoday@hartl-crusher.com
Na stronie www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/ znajdziesz filmy video z pokazów produktów.

Obróbka kruszywa naturalnego
Obróbka gruzu budowlanego
Recykling
Roboty drogowe i ziemne
Wykopy i budowa dróg leśnych
Budowa kanałów i rurociągów



       HARTL CRUSHER – NAZWA GWARANCJĄ JAKOŚCI
 
Austriacka firma HARTL Engineering & Marketing GmbH specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży 
międzynarodowej maszyn i urządzeń specjalistycznych na potrzeby branży budowlanej. Pod nazwą HARTL CRUSHER™ 
kryje się cała gama innowacyjnych produktów najwyższej jakości, które łączą 40 lat doświadczenia z innowacją w zakresie 
projektowania kruszarek i przesiewaczy. Szczególnie mocna i zawierająca wyjątkowe rozwiązania techniczne konstrukcja  
zintegrowana w module łyżki kruszącej gwarantuje najwyższą wydajność i niezawodność w rozdrabnianiu kamienia 
naturalnego i recyklingu odpadów budowlanych w miejscu ich powstawania. 
Innowacyjny design, najnowocześniejsze technologie produkcji i wykorzystanie wyłącznie sprawdzonych komponentów
dobrej jakości sprawiają, że nasze produkty są najwyższej klasy, łatwe w konserwacji i obsłudze. Produkty eksportowane są 
na cały świat. Firma korzysta przy tym z istniejącej od wielu lat sieci handlowców w ponad 65 krajach. 

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

hartl-crusher.com




