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ENVIRONMENTAL 

WERSJE 

S 24.00 
Podstawa na ramie do użytku stacjonarnego lub na ramie hakowej z kołami kontenerowymi i opcjonalnie z osią kół 

do użytku półmobilnego 

S 24.05 Zamontowany na podwoziu gąsienicowym, manewrowanie za pomocą pilota radiowego 

S 24.10 Stacjonarny z podstawą na ramie z oddzielnie zamontowaną jednostką napędową 

ZASTOSOWANIA 

Odpady resztkowe, odpady przemysłowe, zmieszane odpady budowlane, stare drewno, drewno rozbiórkowe, kłody i  

podkładki, bębny kablowe, podkłady kolejowe, tworzywa sztuczne, profile aluminiowe itp. Są rozdrabniane za pomocą 
EuRec S 24 przy niskim zużyciu wałów. Nawet trudny w obróbce materiał, taki jak materace, dywany, opony itp., Jest 

rozdrabniany do małego rozmiaru ziarna wyjściowego. 

Silnik Elektryczny lub wysokoprężny hydrostatyczny z funkcją automatycznego cofania 

Moc Silnik wysokoprężny (D) ok. 300 kW lub silnik elektryczny (E) 2 x 132 kW 

Przełożenie Nominalny moment obrotowy 240000 Nm, maksymalny moment obrotowy 288000 Nm                                                    

Waga ok. 18 Ton (w zależności od modelu) 

System hydrauliczny 
Kontrolowana wydajność (podczas obciążenia silniki hydrauliczne obniżają prędkość, a tym 

samym zwiększają moment obrotowy na wałach rozdrabniających) 

Przenośnik wyładowczy Szerokość 1,200 mm, wysokość rozładowania ok. 4,000 mm (standard) 

System rozdrabniania 
2 opatentowane, synchronicznie obracające się wały z zaczepianymi i umieszczonymi w rzędzie 

głowicami narzędziowymi, dostępne w różnych wersjach 

Prędkość wałow Prędkość znamionowa 13 do 30 obr / min, płynna regulacja od 0 do 30 obr / min 

Obszar podawania nad wałami Długość 1,820 mm x szerokość 1,600 mm 

 S 24.00 S 24.05 S 24.10 

Zdalne sterowanie radiowe standard standard standard 

Hydr. unoszona wanna zsypowa standard standard opcja 

Przedłużona wanna zsypowa opcja opcja opcja 

Oś kołowa bez StVZO* opcja niedostępne niedostępne 

Specjalne narzędzia opcja opcja opcja 

Belka łamiąca pomiędzy wałami opcja opcja opcja 

Wysokość zrzutu wyższa niż 4 m opcja opcja opcja 

Monitorowanie taśmy wyładowczej standard standard standard 

Magnes taśmowy (różne) opcja opcja opcja 

*Niemieckie przepisy ruchu drogowego 

Z
astrzega się m

ożliw
ość zm

ian. 

WYDAJNOŚĆ* 

Odpady domowe Do 70 t/h 
* w zależności od składu materiału, wymaganej wielkości 

frakcji wyjściowej, itp 
Stare drewno Do 80 t/h 

Odpady wielkogabarytowe i przemysłowe Do 40 t/h 


