
ДРОБЛЕННЯ



KODIAK® PLUS
КОНУСНІ ДРОБАРКИ
Серія Kodiak® Plus включає запатентовані інновації, які забезпечують ефективність, необхідну для 
досягнення фінансових цілей, та безперебійну роботу, яка вимагається від надійного міцного 
обладнання. Унікальна конструкція роликових підшипників знижує експлуатаційні витрати до 50% та 
підвищує продуктивність і енергоефективність. Конусна дробарка підходить для дроблення крупних 
та дрібних фракцій та пропонує можливість налаштування під час роботи для зменшення простоїв.



1  Роликові підшипники
Роликові підшипники знижують операційні витрати до 50% в 
порівнянні з дробарками із втулками. Роликові підшипники 
створюють менше тертя, що збільшує продуктивність 
дроблення, і більш пристосовані до температурних / 
сезонних змін навколишнього середовища.

2  Змінна підкладка вала
Змінна латунна підкладка v-гнізда забезпечує 
додатковий захисний шар у випадках перевантаження.

3  Запатентована система кріплення броньових 
накладок 
Запатентована система кріплення броні полегшує її заміну.

4  Кільце блокування різьби
Кільце 360° заміняє індивідуальні циліндри та виконує роль 
одного поршня, забезпечує роботу без протікань, попереджає 
розкручування чаші, зменшує необхідність обслуговування.

5  Противаги
Повністю захищені, запатентовані внутрішні противаги не 
потребують заміни й забезпечують постійні врівноважувальні 
сили протягом усього терміну експлуатації машини.

6  Запатентована система скидання випадкового 
    заліза
Усуває витрати по обслуговуванню, пов'язані з 
акумуляторами. Клапан скидання тиску діє як задвижка, 
створюючи мінімальне накопичення зворотнього тиску у 
випадку перегрузки.

7  Запатентований гальмівний пристрій для 
рухомого конуса
Запатентований гальмівний пристрій штифтового типу 
перешкоджає обертанню рухомого конуса, коли конус 
порожній, тим самим, зменшуючи зношення 
марганцевистої сталі поверхні камери дроблення та 
захищаючи підшипники.

Модель Діаметр Конуса Вага Продуктивність

Дюйми        ММ Фунти         Кг т / год Мт / год
K200+ 40 1,016 33,500 15,196 385 349

K300+ 45 1,143 45,500 20,639 460 417

K350+ 48 1,219 47,975 21,761 506 459

K400+ 54 1,372 58,600 26,580 625 567

K500+ 60 1,524 75,500 34,247 830 753
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TITAN TM КОНУСНІ ДРОБАРКИ
Конусні дробарки серії Titan™ спроектовані для забезпечення безкомпромісної продуктивності, 
безпеки і простоти обслуговування, що забезпечує максимальний час безвідмовної роботи при 
роботі з твердими абразивними матеріалами. Конусна дробарка серії Titan™ представлена 
чотирма типорозмірами від 200 до 500 кінських сил і продуктивністю від 288 до 840 тонн/год, 
підходить для будь-яких задач і операцій.



1  Конусна втулка
Конусна втулка має просте в обслуговуванні ущільнювальне 
кільце, яке допомагає вирівнювати нерухомий конус по 
центру за допомогою домкратових болтів і механічних 
інструментів.

2  Гібридний упорний роликопідшипник  
Запатентований гібридний упорний роликовий підшипник 
дозволяє працювати у складних умовах та легко керувати 
силою дроблення. Підшипник замінив традиційну 
конструкцію, яка складалась з втулки, футерувальної 
вкладки і опірної сфери. Спрощена конструкція з похилою  
площиною забезпечує більший термін служби, швидкий і 
легкий ремонт.
3  Система «Anti-Spin» 
Опціональна запатентована система «Anti-Spin» запобігає 
обертанню конуса, зменшуючи зношення марганцевистої 
броні конуса. Оскільки в конструкції не використовуються 
зрізні болти, в автоматичній системі повернення до 
вихідного положення немає деталей, які потребують 
заміни або ремонту.

4  Демонтаж верхньої частини дробарки 
Зміна футерування та огляд деталей спрощено завдяки 
можливості демонтувати верхню частину дробарки. Головний 
вал закріплено на нижній рамі, а проміжний вал - під 
головною передачею. Така конструкція дозволяє демонтувати 
компоненти через верхню частину, а не через нижню, 
підвищуючи таким чином рівень безпеки та  ефективність.

Недробимий предмет безпечно й швидко проходить через 
камеру дроблення завдяки гідравлічним циліндрам, які 
підіймають опірне кільце й нерухому чашу. Інвертовані 
перевернуті циліндри з клапанами скидання тиску довше 
залишаються чистими, подовжуючи термін служби ущільнень, 
а їх менша кількість знижує витрати на технічне 
обслуговування.

Модель Діаметр Конуса   Вага Продуктивність

Дюйми        ММ  Фунти Кг т / год Мт / год
T200 36 915 22,000 9,979 288 259

T300 44 1,120 35,800 16,239 510 462

T400 52 1,321 51,800 23,496 657 594

T500 57 1,450 75,100 34,065 840 760
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5  Гідравлічне розвантаження і очищення 



РОТОРНІ ДРОБАРКИ
З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВАЛОМ
Конфігурації дробарок з горизонтальним валом та 3 або 4 ударними плитами відрізняються високою 
продуктивністю та адаптивністю для задоволення потреб ринку заповнювачів. Завдяки великому 
завантажувальному отвору і високопродуктивному ротору MPR ці  дробарки добре підходять для 
ресайклінгу та виробництва щебеню. Завдяки збільшенню часу безвідмовної роботи до 30%, а 
продуктивності на 25% в порівнянні з конкуруючими моделями, наша серія роторних дробарок 
забезпечує виняткову ефектівність.



1  Гідравлічна регульована завіса 
Удосконалена конструкція розвантажувальної щілини, ширина 
якої регулюється за допомогою гідравліки, забезпечує точний 
контроль фракційного складу  для отримання більш 
однорідного продукту.
2  Змінні відбійні плити 
Змінні відбійні плити, виготовлені із металу різного хімічного 
складу, та змонтовані на болтах футерувальні накладки 
збільшують термін служби машини й скорочують простої.

3  Великий завантажувальний отвір 
36- або 38-дюймовий завантажувальний отвір має 
оптимальний розмір для завантаження матеріалу різних 
розмірів і добре підходить для виробництва щебеню або 
перероблення відходів.

4  Високоефективний ротор 
Високоефективний ротор об’єднує у собі високі робочі 
характеристики масивного ротора й зручність 
обслуговування секційного ротора.

5  Гідравлічний кожух дробарки 
Корпус дробарки можна відкрити за допомогою гідравліки 
над центральною частиною, забезпечуючи безпечний та 
простий доступ для технічного обслуговування.

Модель Діаметр Ротора Ширина Ротора Вага Продуктивність

Дюйми        ММ Дюйми        ММ Фунти         Кг т / год Мт / год

2421  24  609  21  533  3,170  1,440  50  45 

2430  24  609  30  762  3,500  1,590  70  63.5 

3136  31  787  36  914  5,800  2,631  175  159 

3646  36  914  46  1,168  14,000  6,350  250  227 

4240  42  1,067  40  1,016  24,500  11,113  250  227 

4250  42  1,067  50  1,270  28,200  12,792  300  272 

5260  52  1,321  60  1,524  43,000  19,505  450  408 

PA6060  59  1,500  59  1,500  61,000  27,700  600  545 
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ГІБРИДНІ РОТОРНІ ДРОБАРКИ
З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВАЛОМ
Завдяки десятиліттям перевірених на практиці результатів, ударний елемент з гібридним 
горизонтальним валом (HSI) ASTEC незмінно забезпечує високу продуктивність. Конструкція з 
надійним міцним ротором ідеально підходить для переробки твердих порід, а також асфальту 
та бетону. Гібридні роторні дробарки ASTEC - це гнучкість в роботі, надійність та збільшена 
продуктивність.



1  Висока пропускна здатність
Велика подрібнювальна камера має розширювану 
конструкцію для високої продуктивності без потреби в 
додатковій потужності.

2  Легкий доступ до камери дроблення
Верхня секція подрібнювальної камери відкривається, 
забезпечуючи легкий та безпечний доступ для технічного 
обслуговування.

3  Змінні відбійні плити
Забезпечують ще більшу простоту у використані, менший 
час простоїв. Відбійні плити виготовлені із металу різного 
хімічного складу і підходять для різних застосувань.

4  Гідравлічний кожух дробарки 
Корпус дробарки можна відкрити за допомогою гідравліки 
над центральною частиною, забезпечуючи безпечний та 
простий доступ для технічного обслуговування.

Модель Потужність Дизельного Приводу Потужність Електричного Приводу Розмір матеріалу Продуктивність
К.С. кВт К.С. кВт Дюйми       ММ т / год Мт / год

5054 440 336 300 224 40 1,016 500 - 900 454 - 816
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ВІДЦЕНТРОВІ ДРОБАРКИ
Ефективна та універсальна конструкція ударних дробарок з вертикальним валом (VSI) ASTEC 
призначена для виробництва кубовидного щебеню. Дробарки представлені у стаціонарному, 
напівмобільному і мобільному виконанні, та мають продуктивність до 500 тонн/год. Відцентрові 
дробарки працють в режимах "камінь об камінь"; "камінь об метал" та "каскадний режим" - це 
дозволяє виробникам вирішувати будь-які задачі стосовно технічних вимог до готової продукції.



1  Експлуатаційна гнучкість 
Кілька конфігурацій опорної рами, ротора, відбійного кільця і 
гібридної рудної кишені забезпечують правильну внутрішню 
геометрію дробарки для максимальної продуктивності при 
найменших витратах. 
2  Важіль з гідроприводом
Важіль з гідроприводом піднімає кришку дробарки на 360°  
для огляду і обслуговування внутрішньої частини машини. 
Вузол кришки оснащений захисними накладками на болтах і 
великими оглядовими дверцятами для огляду внутрішніх 
компонентів і безпечної та легкої заміни зношувальних 
накладок.

3  Регульована робоча зона 
Відбійне кільце і гібридна рудна кишеня регулюються для 
досягнення точного вирівнювання по осі, забезпечуючи 
максимальну ефективність дроблення і оптимальну роботу 
швидкозношульваних деталей.
4  Завантажувальний отвір з зовнішнім 
     регулюванням
Посилена конструкція та зовнішнє регулювання 
завантажувального отвору зменшують надмірне 
зношення, зазвичай властиве для інших нерегульованих 
систем.

Модель Діаметр завантажувального отвору   Вага Продуктивність

Дюйми        ММ Фунти        Кг т / год Мт / год
1500EV 8.5 216 13,200 5,987 75 - 150 67 - 135

2500EVT 11.4 290 18,600 8,437 150 - 300 135 - 267

3500EVT 14 356 24,000 10,886 250 - 400 227 - 356

4500EVT 16 406 30,400 13,789 300 - 500 267 - 445

11



PIONEER® ЩОКОВІ ДРОБАРКИ
Серія щокових дробарок Pioneer® являє собою новітню технологію щокових дробарок. 
Розроблені для досягнення максимальної продуктивності ці дробарки дозволяють перевищити 
продуктивність конкурентних моделей на 25 %. В поєднанні з більшою вагою махових коліс 
зменшує енерго витрати та має найкраще співвідношення маси до ефективності дроблення.



1  Великі маховики
Великі, динамічно збалансовані маховики зменшують 
потреби в потужності під час пікових навантажень.

2  Кращий у своєму класі показник розмаху 
   рухомої щоки
Завдяки кращому у своєму класі розмаху рухомої щоки, який 
складає 11/2 дюйма, збільшена пропускна здатність,  
дозволяє перевищити продуктивність конкурентоспроможних 
моделей на 25%.
3  Деталі,що зношуються
Змінні затягувальні болти броні щік та захисна плита блока 
циліндрів захищають вал ексцентрика та основу дробарки від 
пошкоджень, ремонт яких буде коштувати дорого. 
Трисекційна конструкція бічної зносостійкої вкладки основи 
дозволяє виконувати заміну кожної вкладки окремо.

4  Гідравлічна система регулювання мінімальної 
   ширини розвантажувальної щілини 
Гідравлічна система подвійних клинів усуває необхідність у 
громіздких ручних шайбах для регулювання, забезпечуючи 
швидке регулювання закритої сторони та підвищену безпеку.
5  Клин-фіксатор броні щік 
Клин броні щік служить для фіксації броні щік без використання 
проблемних клинових планок та упорних накладок.

6  Вузол підшипника
Унікальний та ефективний підшипниковий вузол 
забезпечує додаткову міцність та надійну довгострокову 
службу.

Модель Приймальний отвір   Вага Продуктивність

Дюйми        ММ Дюйми        ММ Фунти Кг т / год Мт / год
2742 27 685 42 1,067 29,500 13,381 228–300 20–272

2650 26 660 50 1,270 32,000 14,515 268–325 243–295

3055 30 762 55 1,397 50,000 22,680 502–660 455–599

3365 33 838 65 1,651 63,000 28,576 761–969 692–882
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IRON GIANT ЩОКОВІ ДРОБАРКИ
Щокові дробарки серії Iron Giant розроблені для ефективного дроблення в найважчих умовах. 
Для максимального часу безвідмовної роботи і скорочення витрат на технічне обслуговування. 
Серія Iron Giant включає в себе ряд функцій, які зазвичай не зустрічаються в щокових дробарках.



1  Плити з легованої сталі
Для тривалого терміну служби бокові плити виготовлені 
з легованої сталі марки AR400.

2  Гідравлічний клиновий фіксатор
Гідравлічний клиновий фіксатор являє собою швидку, 
безпечну та надійну систему регулювання без використання 
спеціальних інструментів.  
3  Броня щік
Броня щік, призначена для великих навантажень, являє 
собою стандартні опорні плити. 
4  Змінне зносостійке футерування
Змінне зносостійке футерування позаду броні щоки 
захищає головну раму та вал ексцентрика і забезпечує 
довготривалий термін служби щоки.

5  Тримач пружини натягу 
Тримач пружини натягу рухається під час регулювання, 
щоб підтримувати постійний натяг.

6  Стопорна шпилька ексцентрика
Стопорна шпилька ексцентрика підвищує рівень безпеки 
під час демонтажу розпірної плити.

7  Змінна відбійна плита
Змінна відбійна плита захищає блок циліндрів.

Модель Приймальний отвір Вага Продуктивність

Дюйми        ММ Дюйми       ММ Фунти Кг т / год Мт / год
4448IG 44 1,118 48 1,219 126,000 57,154 700 – 1,030 636 – 936 

5060IG 50 1,270 60 1,524 191,000 86,638 1,065 – 1,400 968 – 1,273 
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HYDRA-JAW® ЩОКОВІ ДРОБАРКИ
Серія дробарок Hydra-Jaw® поєднує в собі передові технології щокового дроблення з 
багаторічним досвідом та знаннями. Ця високопродуктивна серія щокового дроблення 
безпечна, проста в експлуатації, проста в обслуговуванні та забезпечує більший час 
безвідмовної роботи в порівнянні з конкурентними моделями.



1  Гідравлічна система очищення камери дроблення
Гідравлічна система очищення камери дроблення дозволяє 
оператору безпечно очищати дробарку з будь-якого місця, 
скорочує час простоїв та забезпечує безпеку персоналу на 
виробництві. Кнопкою управління за допомогою гідравліки 
дробиться будь-який камінь, що залишився в камері, 
запобігаючи надходженню крупного матеріалу на стрічку 
готового продукту. Дроблення може відновитись через кілька 
хвилин після аварійної зупинки. 

2  Регулювання за допомогою гідравліки
Регулювання за допомогою гідравліки практично усуває 
необхідність зупиняти машину, щоб виконати необхідні 
налаштування. Для цього не треба чекати, коли машина 
буде зупинена для обслуговування.

3  Автоматичний захист від перевантажень 
Автоматичний захист від перевантажень дозволяє операторам 
уникнути дорогих простоїв та ремонтів, необхідність в яких 
може виникнути в результаті потрапляння сторонніх уламків 
металу в дробарку.
4  Система натягу розпірної плити 
Система натягу розпірної плити економить час та кошти, 
усуваючи необхідність в регулюванні пружин при зміні 
ширини розвантажувальної щілини.

Модель Приймальний отвір Вага Продуктивність

Дюйми        ММ Дюйми       ММ Фунти Кг т / год Мт / год
2238H 22 559  38 965 22,750  10,319 220 - 370 200 - 336 

3244H 32  813  44 1,118 42,100  19,097  325 - 530  295 - 481  

3450H 34 863 50 1,270 61,345 27,825 456 - 688 407 - 614
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