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ĐẶC TÍNH CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

 Có thể lựa chọn động cơ đồng bộ hoặc
không đồng bộ 
Thay đổi điều chỉnh tốc độ lưỡi dao đối với các 

loại vật liệu khác nhau

 Máy chạy dầu diesel công suất 220hp
Máy chạy dầu diesel Volvo Penta với mức khí thải 

hiện tại theo chuẩn EU IV/ Tier 4 Final, mức tiêu 

hao nhiên liệu thấp, hiệu quả và thân thiện với 

môi trường

 Chức năng đảo chiều tự động
Giúp bảo vệ các thiết bị nghiền

 Kích thước và trọng lượng nhỏ
Tổng trọng lượng chỉ 13.5 tấn có thể vận chuyển 

dễ dàng bằng xe nâng

 Thời gian khởi động ngắn
Kết nối dễ dàng bằng điều khiển từ xa và khung 

gầm có thể hạ thấp bằng thủy lực – sẵn sàng sử 

dụng chỉ trong vòng 2 phút!

IMPAKTOR 250
Máy nghiền  hàm kép lưỡi cắt trục đôi

QUÁ TRÌNH NGHIỀN 2 GIAI ĐOẠN 

Vật liệu lớn ban đầu được nghiền bởi một loại lưỡi 

cắt đặc biệt. Sau đó hàm nghiền kép thứ cấp kết 

hợp với các thanh nghiền tạo ra thành phẩm có 

kích cỡ đồng đều.

ỨNG DỤNG VỚI CÁC YÊU CẦU CAO

NGUỒN VẬT LIỆU
Xi măng, cao su, nhựa đường, đá tự 

nhiên, gạch, gốm, tà vẹt (chiều ngắn 

nhất không quá 500mm).

THÀNH PHẨM
Kích cỡ thành phẩm từ 0 – 55mm, công 

suất nghiền đến 95 tấn/h đối với rác xi 

măng, 110 tấn/h với đối với rác xây dựng.

CÁC VẬT LIỆU  KHÁC
Khi mở các thanh nghiền, các vật liệu 

như kim loại, gỗ và rác thải có thể 

được nghiền thành các mảnh thô.
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IMPAKTOR 250

MẠNH MẼ - BỀN BỈ – ĐỊNH DẠNG NHỎ GỌN

Máy nghiền Impaktor 250 ARJES là loại máy nghiền đá đa năng thích hợp cho các nhà thầu, các công ty xử lý rác thải 

và các đơn vị phá dỡ chuyên nghiệp. Máy nghiền có thể nghiền nhiều loại chất liệu rắn như xi măng, gạch vụn, nhựa 

đường, đá tự nhiên…vv. Động cơ không đồng bộ, hệ thống cắt hàm kép với các thanh nghiền, lưỡi cắt được thiết kế 

đặc biệt đảm bảo công suất cao, các hạt thành phẩm đồng đều, ít gây ra bụi.

Thay đổi kỹ thuật, lỗi in ấn và lỗi chính tả có thể có. Tất cả các số liệu là giá trị ước tính của model chuẩn. Sửa đổi gần nhất: Tháng 2/2017.

  MODEL      CÔNG SUẤT     DÀI X RỘNG X CAO   LƯỠI CẮT          TRỌNG LƯỢNG
     (kW / hp)  (mm) (mm)  (kg)

 Impaktor 250 160 kW (220 hp) 6.700 x 2.400 x 2.800 1.500 13.500

TUYỂN TỪ

Tuyển từ cố định giúp phân loại 

vật liệu sắt hiệu quả.

PHIÊN BẢN TĨNH

Phiên bản tĩnh với động cơ điện 

và chân đỡ.

HỆ THỐNG BÁNH XÍCH

Đảm bảo tính cơ động cao trên địa hình 

khó và gồ ghề.

MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Máy diesel VOLVO PENTA mạnh với công suất 220hp, khí 

thải đáp ứng chuẩn EU IV/Tier 4 Final. Bảng điều khiển 

trung tâm với màn hình đa năng kiểm soát dữ liệu máy.

PHỄU NẠP LIỆU

Bộ phận nghiền cỡ lớn dễ dàng nghiền 

các tấm xi măng và kim loại lớn.

BĂNG TẢI

Băng tải với dây băng hình chữ V có thể 

nâng cao tới 3.000 mm.

DỄ DÀNG VẬN 
CHUYỂN BẰNG XE NÂNG
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