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MB Crusher: Bavyera’nın Göbeğinde
Bir Öğütme Hikâyesi

DAHA FAZLASINI
KEŞFET
23,7-24,6 ton aralığında bir ekskavatöre monte edilen konkasör

MB Crusher’ın
konkasör kovası
BF90.3 ile tarih
yeniden yaşanıyor

kova BF90.3, kazı işlemiyle çıkmış olan kalker kayaları ve kaldırım
taşlarını öğütmek için kullanıldı. Kazı işlemi devam ederken geri
dönüştürülen bu atıl materyaller, daha
aynıs4
şantiyede inşa
BFsonra
90.3
edilen yeni meydanın temeli için dolgu maddesi olarak kullanıldı.

Bavyera’nın kalbinde küçük
bir kasaba olan Mömlingen’deyiz. Daha yakın zamanda bu
küçük Alman yerleşiminin merkezi meydanlarından birinde,
St. Martin kilisesinin hemen karşısında şehre yeni bir ihtişam
kazandıran inşaat çalışmaları tamamlandı.

MB Crusher’ın konkasör kovalarından yararlanan firma özellikle kazandıkları en belirgin iki avantajı
altını yükleme
çizerek belirttiler.
Malzeme
sırasında her türlü sürt
yok etme
ve hermaliyetinden
türlü şantiyede en zor şar
Özetle bu avantajlar, artık maddelerin
taşınma
olması
için projelendirilmiş
BF90.3, çok yön
kurtulmak ve aynı zamanda yeni dolgu
maddesi
almadan kazıve yıllar içinde de yenilenmiş güçlendirilm
dan çıkan materyallerin tamamını yeniden kullanabilmek olarak sıralanabilir.
İstenilen her türlü öğütme operasyon
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turkish

Tarih ve cazibe dolu bu mekân en merkezi meydanlarından
birinde uluslararası bir imar projesine şahit olmakta. Zor bir iş,
işte bu sebeple tam da MB Crusher markasının efsanevi modeli
BF90.3 konkasör kovaya göre bir iş.

MB tarafından 2001 yılında patenti alın
BF90.3 dünyada ilk defa üretilen kırıcı kov

şartlarda dahi, her türlü malzemede üretk

vermez.
Konkasör kovanın kullanımı, şantiyede
atıl duran materyalin yeniden kullanılmasını sağlamakla kalmıyor. Bu işlemi en az şekilde
enerji harcayarak ve ses kirliliğine
BF 90.3 s4
sebebiyet vermeden gerçekleştirMB tarafından 2001 yılında patenti alınan
üretilen bugün şehir içinmesivesayesinde
BF90.3 dünyada ilk defa üretilen kırıcı kovadır.
deki şantiyelerde yaşanan sıkıntıların da önüne geçiyor. Ayrıca çok
Malzeme yükleme sırasında her türlü sürtünme kuvvetini
rahat bir
şekilde taşınabilmesi de
yok etme ve her türlü şantiyede en zor şartlarda
dayanıklı
konkasör
kovanın
bir diğer önemli
olması için projelendirilmiş BF90.3, çok yönlü ve kompaktır
ve yıllar içinde de yenilenmiş güçlendirilmiştir.
özelliği olarak öne çıkıyor. Bu sayede kent merkezindeki şantiyelerde
İstenilen her türlü öğütme operasyonunda, en ağır
çalışan firmalar için çok önemli bir
şartlarda dahi, her türlü malzemede üretkenliğinden taviz
kolaylık sağlanırken bütün proje
vermez.
boyunca doğrudan ekskavatöre
monte edilerek taşınabiliyor.
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AksesuArlAr
TAVSIYE EDILEN YEDEK PARÇA KITI
SABİT BRAKET

uygulAmA AlAnlArı
1 Haziran 2017
KENTSEL ŞANTİYE ALANLARI
YOL YAPIM VE TADILAT IŞLERI
YIKIM

Konkasör kova, sıkışık alanlarda rahatlıkla hareket edebilme
kabiliyeti ve çevreye minimum miktarda ses yayması sebebiyle yaşam alanlarında yürütülen projelerde en çok dikkat edilen
bu iki sorunun üstesinden başarıyla geldi.

BF 90.3’e yakın bakış
Dünyanın üretilen ve patenti alınan ilk konkasör kovası olan
BF90.3 şantiyelerde karşılaşılan en zor şartlara dayanabilecek
şekilde tasarlandı. 21 ton ve üzerindeki ekskavatörlere rahatlıkla monte edilebilen kova, daha fazla verimlilik sağlaması için
2017 yılında optimize edildi. Artık ürün çok daha dayanıklı, çıkan materyallerin büyüklüğü daha rahat kontrol edilebiliyor ve
bakım süresi de çok daha kısa hale geldi.
(Bavyera’daki bu macerayı siz de yeniden yaşamak istiyorsanız
portalımıza ve YouTube kanalımıza hemen abone olun!)
www.mbcrusher.com
TAVSİYE EDİLEN
EKSKAVATÖR

YÜKLEME KAPASİTESI

AĞIZ BOYUTU

KOVA ÇIKIŞ BOYUTU

BOYUTLARI

0,90 m3

L 910 H 540 mm

≥ 15 ≤ 140 mm

2185 x 1340 H 1390 mm

YAĞ DEBİSİ

BASINÇ

KARŞI BASINÇ

AĞIRLIK

MAKSİMUM ÜRETİM

180 l/min.

220 bar

10 bar

3,50 Ton

42 m3 /h

≥ 21 Ton

