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VZ 750
Máy nghiền thủy lực

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

 Lưỡi cắt đã được cấp bằng sáng chế, có 
thể cắt chính xác và tiết kiệm năng lượng 
tới 15%.

 Hai phễu nạp liệu nghiêng giúp đưa vật 
liệu vào lưỡi cắt tối ưu nhất.

 Chức năng đảo chiều tự động  đảm bảo 
an toàn cho thiết bị cắt.

 Mức tiếng ồn thấp do có hệ thống cách 
âm hiệu quả và tốc độ máy thấp.

 Chi phí bảo dưỡng thấp, thiết kế môđun 
thuận tiện cho việc bảo dưỡng.

HỆ THỐNG LƯỠI CẮT TRỤC ĐÔI 
ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ

CÁC ỨNG DỤNG YÊU CẦU CAO

RÁC GỖ
Chế biến rác gỗ thuộc phạm 

trù từ A1- A4 cho việc tái chế 

nhiệt/nguyên liệu.

RÁC TƯƠI
Để sử dụng hiệu quả nguồn 

nguyên liệu hữu cơ rắn trong 

các nhà máy điện sinh học.

RÁC KIM LOẠI/XE Ô TÔ
Làm giảm thể tích các kim loại 

có giá trị chứa sắt và không 

chứa sắt.

RÁC SINH  HOẠT
Lưỡi cắt có chức năng tự làm 

sạch giúp cho máy không bị 

tắc nghẽn bởi rác hỗn hợp.
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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 mẫu chuẩn. Sửa đổi gần nhất: Tháng 5/2015.

LINH HOẠT – TIN CẬY - ỨNG DỤNG RỘNG RÃI
Máy nghiền lưỡi cắt trục đôi VZ750 được nghiên cứu và phát triển bởi Giám đốc kỹ thuật Norbert Hammel, với kinh 
nghiệm được tích lũy trong nhiều thập kỷ trong lĩnh vực tái chế kết hợp với các công nghệ đổi mới đột phá đã tạo ra 
loại máy nghiền siêu việt, đặc biệt với động cơ thủy lực, máy có thể nghiền hầu hết các chất liệu, kể cả những mảnh 
rất lớn. Các cấu hình khác nhau với các phiên bản tĩnh, bán di động, di động đã tạo ra loại máy nghiền linh hoạt, hấp 
dẫn, ứng dụng rộng rãi và được khách hàng tin tưởng cao. Đây là loại máy được bán chạy nhất trong dòng máy cỡ 
trung đối với các ứng dụng nhỏ hơn.

THANH KÉO VÀ TRỤC BÁNH XE

Để di chuyển trên công trường bằng xe 

nâng, máy xúc lật…vv

BĂNG TỪ

Có thể điều chỉnh độ cao bằng thủy lực, có 

tác dụng tách sắt hiệu quả. Chiều dài băng 

từ 1.200mm. Chiều rộng băng từ  700mm.

BĂNG TẢI VẬT LIỆU

Băng tải dài được mạ kẽm, thiết kế vát và 

có thể nâng cao đến 4.800mm, chiều rộng 

băng tải 1.200mm.

HỘP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Máy Diesel VOLVO PENTA, 320 hp.

Bảng điều khiển trung tâm với màn hình đa năng kiểm 

soát dữ liệu của máy.

HỆ THỐNG LƯU CHUYỂN 
DÒNG KHÍ

Hệ thống lưu chuyển khí để tối ưu hóa 

hoạt động của máy.

PHỄU NẠP LIỆU

Hai phễu nạp liệu nghiêng (01 phễu phía 

trước & 01 phễu phía sau) giúp đưa vật liệu 

vào lưỡi cắt tối ưu nhất.

VZ 750 DK VỚI HỆ THỐNG BÁNH XÍCH

Bánh xích dùng để di chuyển máy trên công 

trường, đảm bảo tính cơ động cao trên cả những 

địa hình khó. Khung gầm ổn định với các motor

kéo. Chiều rộng bánh xích 400mm. Chiều dài

bánh xích 4.000mm.

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

       VZ 750 D         235 kW (320 PS)        6.500 x 2.400 x 2.600       1.750        15.000

   VZ 750 DK     235 kW (320 PS)     8.200 x 2.500 x 3.000    1.750      20.000

  VZ 750 DT   235 kW (320 PS)  9.700 x 2.500 x 3.800  1.750   20.500

     VZ 750 E         250 kW                         7.800 x 2.400 x 2.900                       1.750                       16.000

Produktfolder 2017 A4_Mehrsprachig_ARJES.indd   4 18.10.17   08:29


