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MODELLER HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Gravemaskinvekt t* ≥ 10 ≥ 18 ≥ 24 ≥ 35

Innløpsåpning mm 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Oljetrykk bar 220 220 220 220

Oljegjennomstrømning l/min > 100 > 145 > 200 > 290 

Spalteinnstillinger min-maks mm 10 - 100 12 - 100 12 - 120 12 - 120 

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

  

Mål mm (L x B x H) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Vekt kg 1700 2800 3950 5720

ENESTÅENDE – QUATTRO MOVEMENT
 
HARTL steinknuser med sin oppoverrettet vekselplate-posisjon bruker en firdelt bevegelse, den såkalte „Quattro Move-
ment“. Bevegelsen av den bevegelige kjeven går ikke, som i konvensjonelle knusere, parallel til retningen, men i et veks-
lende vippebevegelse (åttetallsbevegelse). Dette tillater en primær knusing (pre-crush) i den øvre delen og post-crush i 
den nedre delen av knusekammeret.

OPSJONER
Sikkerhet og ytelese er de viktigste kravene til disse valgfrie produktene. „Hartl Kvalitet: testet og tilpasset ditt produkt“

HBC
650-1250

DINE FORDELER:
Med en HARTL CRUSHER™ reduserer du følgende kostfaktorer:

 Henting og bringing av materiale
 Deponikostnader, kjøp av nytt materiale
 Transport- og organisasjonskostnader
 Antall anleggsmaskiner på anleggsområdet – 1 gravemaskin – 1 mann
 Klargjøring- og forberedelseskostnader
 Driftskostnader

Alle opplysninger uten garanti. Med forbehold om tekniske endringer.
* Vær oppmerksom på og følg retningslinjene til løftekapasitetet på gravemaskinen.

Magneter

Laterale sliteplate Pendel: massiv støpejernsdel Dobbelt fjærsystem Sentral smøring

TennerCrush ControlSprøyte-enhetHurtigvekslingssystemer



OPSJONER
Sikkerhet og ytelese er de viktigste kravene til disse valgfrie produktene. „Hartl Kvalitet: testet og tilpasset ditt produkt“

HBS
800-2000

MODELLER HBS 800 HBS 1200 HBS1600 HBS 2000

Gravemaskinvekt t* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Trommeldiameter mm 800 1200 1600 2000

Silkurvdybde mm 500 750 1100 1100

Oljetrykk bar 130 170 170 170

Oljegjennomstrømning  l/min 20 75 120 120

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

  

Mål mm (L x B x H) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230 

Vekt kg 640 1220 2320 4600

DINE FORDELER:
 
Med en HARTL SCREENER reduserer du følgende kostfaktorer:

 Henting og bringing av materiale
 Deponikostnader, kjøp av nytt materiale
 Transport- og organisasjonskostnader
 Antall anleggsmaskiner på anleggsområdet – 1 gravemaskin – 1 mann
 Knusekostnader når brukt til prefiltering 
 Driftskostnader

Laveste kostnadene per tonn 
materiale

Høy gjennomstrømningsytelse

Kubisk sluttprodukt

Lave investeringkostnader

Kort inntjeningsperiode

Optimal kvalitet, lang levetid









Alle opplysninger uten garanti. Med forbehold om tekniske endringer.
* Vær oppmerksom på og følg retningslinjene til løftekapasitetet på gravemaskinen.

OVERBEVISENDE FLEKSIBEL
 
HARTL SCREENER blir brukt til fleksibel, mobil og prisgunstig seperasjon av naturstein eller resirkulert materiale på stedet 
– med minimal plass- og tidsbruk. Siktene egner seg både til pre-screening og endelig klassifisering. Den store mottakende 
beholderen tar opp mer materiale, har en konstant mating og dermed en høyere gjennomstrømning. 

XXL Trommelvolum Utbyttbar silmodulXXL Bunkervolum Robust design

Silmodul BørsteTenner



HSP
3300

HARTL ONLINE SERVICES
KJØP SIKKERT, BEKVEMT OG RASKT
 

hartl-crusher.com

MODELL HSP 3300

Siloverflate m2 t 3,3

Antall dekk 2

Silens bredde mm 1814

Silens lengde mm 1820

Kapasitet m3/hr 65

Motoreffekt kW 5,5

Mål mm (L x B x H) 2260 / 2663 / 2981

Vekt kg 2200

MODELL HCB 5000

Lengde mm 5000

Transportbåndbredde mm 600

Bredde Chevron profil mm 500

Høyde Chevron profil mm 16

Utkasthøyde mm 2400

Båndhastighet m/s 1,2

Maks stigning grader 25

Mål mm (L x B x H) 5290 / 1310 / 2840

Vekt kg 760

HARTL Partsfinder garanterer at du enkelt finner riktig del
Visualisert installasjons- og bruksanvisning
Attraktive priser for registrerte kunder
Omgående tilgjengelig og raks levering
Oppdrags- og leveringstatus kan alltid sjekkes

HCB
5000

HARTL SCREEN PLANT - HSP
 
HARTL SCREEN PLANT overbeviser med stabil konstruksjonsmetode, små transportmål og høy ytelse med lave ved-
likeholdskostnader og plassbruk. Dette produktet brukes til natursteinbearbeiding i tillegg til klassifisering og foredling 
av resirkulert materiale med 3 til 4 ferdige fraksjoner.

HARTL CONVEYOR BELT - HCB
 
Som den perfekte utvidelse tilbyr Hartl også transportbånd – (HCB – Hartl Conveyor Belts). Transportbåndene går 
også på strøm og gir en maksimal fallhøyde på 2.5 meter. 
 



HARTL CRUSHER RESULTATER
Overbeviser med høy gjennomstrømning med minimale slitasjekostnader og et høyverdig kubisk sluttprodukt med 
konstant størrelse.

       VIL DU OPPLEVE HARTL CRUSHER, SCREENER OG SCREENPLANT 
LIVE?

Meld deg på til din personlige produktpresentasjon: demoday@hartl-crusher.com
Videoklipp fra Demoday finnes på www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

Natursteinbearbeiding
Bearbeiding av byggemasse
Resirkulering
Veibygging og massebearbeiding
Graving og skogsveibygging
Kanal- og pipelinebygging



       HARTL CRUSHER – NAVNET STÅR FOR KVALITET
 
Det østerriske foretaket HARTL Engineering & Marketing GmbH spesialiserer seg på utvikling, produksjon og inter-
nasjonal distribusjon av spesial bygg- og anleggmaskiner og teknisk utstyr for bygg- og anleggsbransjen. Navnet 
HARTL CRUSHER™ står for 40 år med erfaring og innovasjon i utvikling av steinknusing- og siktanlegg. Den teknisk 
unike, ekstremt robuste konstruksjon av knuserenheten som blir montert på en gravemaskin, garanterer den høyeste 
ytelsen og påliteligheten i knusing av naturlig stein og resirkulering av byggeavfall på stedet. 
Innovativt design, moderne produksjonsteknologi og kun kvalitetskomponenter gir optimal kvalitet, vedlikeholds-
og brukervennlighet. Produktene blir eksportert til hele verden. Foretaket har gjennom mange år etablert et godt 
handelsnettverk i 65 land.

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

hartl-crusher.com


