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AMMAttILAIsen MURsKAUsLAItevALIKOIMA

Seulastoilla on mahdollista seuloa materiaaleja moneen kokoon hienoimmasta laadusta karkeampiin laatuihin. Tasalaa-
tuinen ja -kokoinen murske on helpompi jatkokäyttää ja siksi arvokkaampaa. Kaikki RUBBLE MASTER seulat ovat helppoja 
kuljettaa ja ne ovat nopeasti toimintavalmiita. Paikanpäällä huollettava ja säädettävä seulasto on tehokas käyttää. Pie-
nempien seulastojen sähköt voidaan ottaa suoraan murskasta.

vs 60 -esiseula

ts 3600 / Cs 3600 -seulat
 

Tyyppi

Seulontateho

Alusta

Paino

 
CS 3600

Kaksitasoseula

Jopa 150 t/h

Vaihtolava-
alustainen

6,3 t

 
TS 3600

Kaksitasoseula

Jopa 200 t/h

Tela-alustainen

15,5 t

Os 80 / Os 100 -jälkiseulat
 

Seuleen koko

Paino

Lisävarusteet

Huom.

 
OS 100

Kaksitasoseula

1,1 t

Paluukuljetin

 
OS 80

18 mm - 50 mm

0,7 t

Paluukuljetin

Jälkiseula asennetaan RM 80 / RM 100
poiskuljettimen päähän

Seulottava
materiaali

Seulottavan
materiaalin koko

Seulontateho

Lisävarusteet

Paino

Suunniteltu erottelemaan ja lajittelemaan
hieno materiaali pois murskattavasta

Max. koko 500 x 500 mm:n asti

100 t/h riippuen seulan verkon
koosta ja seulottavasta materiaalista

Poistokuljetin, koukkulavaversio

2,5 t

Seulontateho

Kuljetustapa

Paino

Cs 2500/2 -seula
80 t/h riippuen seulakankaasta ja 
seulottavasta aineksesta

Koukkulava-auto

4 t

SEULAT – PARANNA LOPPUTUOTTEEN LAATUA
• Esiseulat parantavat materiaalin läpimenoa ja alentavat murskauskustannuksia

• Seulastoilla parannetaan lopputuotteen laatua ja saadaan useampia raekokoja
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Jätteestä mursketta moneen käyttöön!
1. Tehokkuus
• Erinomainen paino/tehosuhde
• Edulliset hankinta- ja käyttökustannukset
• Hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle

2. Nopeus
• Nopea siirtää työmaalle
 ja työmaan sisällä
• Nopea laittaa työkuntoon

3. Helppous
• Helppo käyttää
• Helppo siirtää
• Helppo huoltaa

4. Lopputuote
• Murske tasalaatuista
• Murskeen kokoa voidaan
 säädellä helposti

HUOM!
RUBBLE MASTER murskat tuottavat tulosta jo pienemmälläkin kivi/rakennusjätemää-
rällä. Voit tehdä kustannuksia aiheuttavasta jätteestä tuottavaa ja korkealaatuista 
materiaalia. Säästät kuljetus- ja jätemaksuissa sekä voit käyttää hyväksi entistä tehok-
kaammin yrityksessä jo olevia kone- ja henkilöresursseja.

RM 60 - Kevyt ja tehokas
• Edullinen hankkia ja käyttää
• Murskeen asetuksia helppo muuttaa 
 säätämällä iskupalkkien asetuksia
• Alhainen kuormauskorkeus, hyvä näkyvyys
 syötettäessä pienemmälläkin koneella

Automaattinen murskan kuormauksesta riippuva syöttö. 
Syöttökuljettimen suunta on muutettavissa, jolloin tuk-
keiden syntyminen on helppo estää. Hydraulinen murskan 
nielun vapautin, joka parantaa suurten kappaleiden läpi- 
syöttöä. Vahva kuljetinhihna ohjaa murskeen yhteen ka-
saan. Kuljetusten ajaksi kuljetinhihna voidaan ajaa suojaan 
murskan sisään.

Käyttökapasiteetti Max. 80 t / tunnissa
 riippuen materiaalista

Syöttöaukko 640 x 550 mm

Murska Iskupalkkimurska, jossa 3-4 vasa-
 raa, roottorin halkaisija 740 mm

Moottori Deutz BF-4M1012E (BF-4M1012EC), neste- 
 jäähd. 4 -syl, diesel, 52 (67) kW / 2000 rpm,  
 öljykytkin, painonappi-käynnistyksellä

Paino n. 12 t

RM 70 GO - Hiljainen ja kompakti
• Sopii kokonsa puolesta erinomaisesti ahtaisiin   
 paikkoihin, kuten kaupunkityömaille
• Alhaiset melu-, pöly- ja polttoainepäästöt
• Murskanopeutta säätämällä saadaan aikaan 
 erilaisia murskeita hienosta karkeaan
• Tuottaa huippulaatuista mursketta

RM 70 GO sopii käytettäväksi pienille ja keskisuurille työ-
maille, joissa tehokas tilankäyttö on olennaista. Murskaa 
voidaan käyttää radio-ohjauksen avulla, joka mahdollistaa 
tehokkaan ja nopean työskentelyn. Epäsymmetrinen täry- 
syötin ja itselajitteleva esiseulasto estävät   
tukkeiden syntymisen syöttöaukkoon.

Käyttökapasiteetti Max. 120 t / tunnissa
 riippuen materiaalista

Syöttöaukko 760 x 600 mm

Murska Iskupalkkimurska, jonka pyörimisno-  
 peutta voidaan säätää portaattomasti

Moottori Deutz BF-4F1013EC, diesel, 103 kW / 
 2150 rpm, 3-vaihe synk. generaattori   
 40 kVA 400 V 230 ja 400 V

Paino n. 19,5 t, riippuen varusteista

RM 80 GO - tehopakkaus
• Kompakti yksikkö jonka kapasiteetti vastaa 
 isomman laitoksen tehoa
• Monipuolinen useamman toiminnon järjestelmä
• Helppo ja yksinkertainen käyttää sekä huoltaa   
 selkeän modulirakenteen ansiosta

RM 80 GO rakenne on optimoitu pienintä ruuvia myöten, 
ihanteellinen kone kierrätykseen ja täysimittaiseen 
urakointiin. RM 80 GO soveltuu erinomaisesti myös luon-
nonkiven murskaukseen. Voit tarjota asiakkaillesi täyden 
palvelun kaikissa olosuhteissa ja teet kierrätyksestä 
yrityksellesi jatkuvan tulolähteen.

Käyttökapasiteetti Max. 160 t / tunnissa
 riippuen materiaalista

Syöttöaukko 860 x 650 mm

Murska Iskupalkkimurska, 4 iskupalkkia,
 iskuroottorin halkaisija 850 mm

Moottori John Deere, 6-sylinterinen diesel 
 168  kW /2000 rpm, synkronoitu 
 generaattori 40 kVA 400V

Paino n. 23,6 t, riippuen varusteista

RM 100 GO - Mittaviin töihin
• Suuriin töihin
• Laitteen automatiikka säätää optimaaliset 
 työskentelyasetukset laitteeseen
• Magneettierottelija erottelee kaiken metallin 
 loppumurskeesta

28 tonnia painava RM 100 GO on markkinoiden tehokkain 
laite painoluokassaan. Materiaali kulkee laiteen läpi erit-
täin tasaisesti, jopa raudoitettua betonia käsiteltäessä. 
Tukkeet voidaan selvittää yhden napin painalluksella. 
Laite on erittäin käyttäjäystävällinen. Huollot ja laitteen 
muuntelut on helppo toteuttaa paikanpäällä, esimerkiksi 
iskupalkin vaihto onnistuu hetkessä ja vaatii 
vain yhden ihmisen työpanoksen.

Käyttökapasiteetti Max. 250 t / tunnissa
 riippuen materiaalista

Syöttöaukko 950 x 700 mm

Murska Iskupalkkimurska, 4 iskupalkkia
 

Moottori John Deere, 6-sylinterinen diesel,   
 225 kW / 2000 rpm, 3-vaiheinen syncro- 
 generaattori 70 kVA 400V

Paino n. 29 t, riippuen varusteista
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