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TÜRKÇE

HİÇBİR ŞEY
DENEYİM YERİNE
GEÇEMEZ

HARTL UZMANLIĞI



MODELLER HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Ekskavatör ağırlığı t* ≥ 10 ≥ 18 ≥ 24 ≥ 35

Ağız açıklığı mm 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Yağ basıncı bar 220 220 220 220

Yağ debisi lt/dk > 100 > 145 > 200 > 290 

Aralık ayarları (min./maks.) mm 10 - 100 12 - 100 12 - 120 12 - 120 

Yükleme hacmi m3 ISO 7451 0,51 0,73 0,1,00 1,66

  

Ebatlar mm (E x B x Y) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Ağırlık kg 1700 2800 3950 5720

EŞSİZ - QUATTRO MOVEMENT
 
Ayar plakasının eşsiz, yukarıya doğru yöneltilmiş konumu sayesinde benzersiz “Quattro”, yani dört yönlü hareket elde 
edilmektedir. Hareketli çene burada sıradan kırıcılarda olduğudan farklı olarak malzemenin akış yönüne paralel değil, 
değişmeli bir sallantı hareketi ile hareket etmektedir (sekiz çizerek). Bu şekilde üst kırıcı odasında ön kırma etkisi ve alt 
kırma odasında ardıl kırma etkisi elde edilir.

OPSİYONLAR
Güvenlik ve yüksek performans, opsiyon olarak temin edilebilen bu ürünlerden beklenen en önemli özelliklerdir.
"Denenmiş ve ürününüze göre uyarlanmış Hartl kalitesi"

HBC
650-1250

AVANTAJLARINIZ
HARTL CRUSHER™ ile tasarruf sağlayacağınız maliyet kalemleri:

 Malzemenin dağıtımı ve taşınması için oluşan masraflar
 Olası depolama masrafları, yeni malzeme alım maliyeti
 Nakliye ve organizasyon masrafları
 Şantiyedeki iş makinesi sayısı – 1 ekskavatör – 1 operatör
 Kurulum ve hazırlık masrafları
 İşletme giderleri

Verilen bilgiler taahhüt niteliğinde değildir. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
*Taşıyıcı ünitenizin kaldırma kapasitesi ile ilgili temel parametreleri daima dikkate alınız.

Mıknatıslar

Yan aşınma plakaları Sarkaç: masif dökme demir parçası Çift yaylı sistem Merkezi gresleme

TırnaklarKırma kontrolüSu püskürtme ünitesiÇabuk değiştirme sistemleri



OPSİYONLAR
Güvenlik ve yüksek performans, opsiyon olarak temin edilebilen bu ürünlerden beklenen en önemli özelliklerdir.
"Denenmiş ve ürününüze göre uyarlanmış Hartl kalitesi"

HBS
800-2000

MODELLER HBS 800 HBS 1200 HBS 1600 HBS 2000

Ekskavatör ağırlığı t* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Tambur çapı mm 800 1200 1600 2000

Elek tamburu derinliği mm 500 750 1100 1100

Yağ basıncı bar 130 170 170 170

Yağ debisi lt/dk 20 75 120 120

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

  

Ebatlar mm (E x B x Y) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230 

Ağırlık kg 640 1220 2320 4600

AVANTAJLARINIZ
 
HARTL SCREENER ile tasarruf sağlayacağınız maliyet faktörleri:

 Malzemenin götürülmesi ve getirilmesi için oluşan masraflar
 Olası depolama masrafları, yeni malzeme alım maliyeti
 Nakliye ve organizasyon masrafları
 Şantiyedeki iş makinesi sayısı – 1 ekskavatör – 1 operatör
 Ön elek olarak kullanıldığında kırma masrafları
 İşletme giderleri

Bir ton malzeme başına en 
düşük maliyet 
Yüksek işleme hacmi
Kübik nihai tanecik
Düşük yatırım maliyeti
Kısa amortisman süresi
En iyi kalite, uzun ömür









Verilen bilgiler taahhüt niteliğinde değildir. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
*Taşıyıcı ünitenizin kaldırma kapasitesi ile ilgili temel parametreleri daima dikkate alınız.

ÖZELLİKLE ESNEK
 
HARTL SCREENER eleme makineleri, düşük maliyetle, esnek ve mobil bir şekilde doğal taş veya dönüştürme malzeme-
si yığınlarının yerinde ayıklanması için kullanılır – hem de en düşük yer ve zaman gereksinimi ile. Elekler ister ön eleme 
işlemi ya da nihai ayrıştırma (sınıflandırma) için kullanılabilecek özelliktedir. Geniş besleme ağzı sayesinde malzemenin 
daha yüksek miktarda ve daha düzenli olarak beslenmesi mümkün olup bu sayede daha büyük hacimler işlenebilmektedir.

XXL tambur hacmi Elek modülleri değiştirilebilirXXL bunker hacmi Dayanıklı tasarım

Elek modülleri Fırça aparatı Tırnaklar



HSP
3300

HARTL ONLİNE HİZMETLER
HIZLI, KONFORLU VE GÜVENLE ALIŞVERİŞ
 

hartl-crusher.com

MODEL HSP 3300

Elek alanı m2 t 3,3

Kademe sayısı 2

Elek genişliği mm 1814

Elek uzunluğu mm 1820

Performans, m3/sa 65

Tahrik gücü kW 5,5

Ebatlar mm (E x B x Y) 2260 / 2663 / 2981

Ağırlık kg 2200

MODEL HCB 5000

Uzunluk mm 5000

Konveyör bandı genişliği mm 600

Chevron profili genişliği mm 500

Chevron profili yüksekliği mm 16

Atma yüksekliği mm 2400

Bant hızı m/sn 1,2

Maks. eğim deg 25

Ebatlar mm (E x B x Y) 5290 /  1310 / 2840

Ağırlık kg 760

HARTL Partsfinder adlı parça bulucu ile garantili olarak doğru 
parçaları bulun
Görselleştirilmiş kurulum ve servis tarifleri
Kayıtlı müşteriler için cazip fiyatlar
Hemen temin edilebilen stok ürünler ve hızlı teslimat
Sipariş ve teslimat durumu her zaman sorgulanabilir

HCB
5000

HARTL SCREEN PLANT - HSP
 
HARTL SCREEN PLANT, sağlam yapısı, küçük taşıma ebatları ile düşük işletim masrafları karşısında sunduğu yüksek 
işleme performansıyla öne çıkmaktadır. Bu ürün doğal taş yapılandırmasında kullanıldığı gibi geri dönüşüm maddeleri-
nin 3 ila 4 hazır fraksiyon halinde nitelendirilmesi ve zenginleştirilmesinde de kullanılır.

HARTL KONVEYÖR BANDI - HCB
 
Bu ürünü mükemmel bir şekilde tamamlayan unsur olarak Hartl ayrıca uygun konveyör bantlarını da – kısaca HCB 
adıyla – sunmaktadır. Bu konveyör bantları aynı şekilde elektrik tahrikli olup maksimum 2,5 m'lik bir atma yüksekliğini 
temin eder. 



HARTL CRUSHER İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
En düşük yıpranma maliyetleri karşısında en yüksek işleme hacimleri ve yüksek nitelikli kübik ve istikrarlı nihai tanecik 
boyutu ile öne çıkmaktadır.

 HARTL CRUSHER, HARTL SCREENER VE HARTL SCREENPLANT'I 
CANLI OLARAK GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?
Şimdi bireysel ürün tanıtımınız için başvurun: demoday@hartl-crusher.com
Demoday (tanıtım günleri) videolarını bulabileceğiniz adres: www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

Doğal taş yapılandırması
İnşaat molozu yapılandırması
Dönüştürme
Yol ve toprak çalışmaları
Hafriyat, orman yolları yapımı
Kanal ve boru hattı yapımı



 HARTL CRUSHER - KALİTE TAAHHÜT EDEN BİR İSİM
 

Avusturyalı HARTL Engineering & Marketing GmbH şirketi, inşaat ve malzeme sektörüne yönelik endüstriyel cihazların 
geliştirilmesi, üretilmesi ve uluslararası satışı üzerinde uzmanlaşmış olan bir kuruluştur. HARTL CRUSHER™ markası 
altında, taş kırma ve eleme tesislerinin geliştirilmesinde 40 yıllık engin deneyim ve yüksek nitelikli, yenilikçi ürün
portföyü bulunmaktadır. Ekskavatör kovasına entegre edilen bu çeneli kırıcının teknik açıdan eşsiz, son derece 
dayanıklı ve kısmen patentli konstrüksiyonu sayesinde gerek doğal taş kırma ve hazırlama gerek inşaat molozlarının 
yerinde geri dönüşümü alanında son derece yüksek performans ve güvenilirlik garanti edilmektedir.
Yenilikçi tasarım, en modern üretim teknolojileri ve sadece denenmiş kaliteli bileşenlerin kullanılması ilkesinden ödün 
vermeyerek, en yüksek kalite, bakım ve kullanım rahatlığı sağlanmaktadır. Hartl ürünlerinin bütün dünyaya ihracatı 
yapılmaktadır. Bunun için Hartl, 65‘ten fazla ülkeye yayılmış bir mümessillik ağını kullanmaktadır.

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

hartl-crusher.com


