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Špičkové pracovní nasazení
Práce se správnými stroji motivuje lidi a 
zajišťuje špičkový výkon. Se stroji Keestrack 
máte vždy ty správné stroje na správném místě.

Mobilní drtící a třídící zařízení Keestrack 
neodvádějí  jen skvělou práci, dělají také život 
jednodušší. Jednoduchá obsluha a údržbu  je 
velmi efektivní z hlediska nákladů. Nabízíme  
spoustu příslušenství, které usnadní vaší práci.

Keestrack-správné stroje na správném místě!
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Od roku 1988 Keestrack vyvíjí a vyrábí mobilní 
třídící a drtící zařízení. Kompletní výrobní 
proces je v soukromém vlastnictví.

Kvalita, inovace, flexibilita a poprodejní 
podpora jsou hlavní faktory podporující 
výzkum a vývoj a tím zajišťují strojům 
Keestrack náskok před konkurencí.

Keestrack vyvinul jako první, stroj 
typu hrubotřídič, který je i dnes stále 
bezkonkurenčním zařízením. Původní 
patentovaná koncepce hrubotřídiče Keestrack 
je dnes standardem!

Po vývoji ucelené řady hrubotřídičů a třídičů, 
Keestrack vyvíjí řadu mobilních odrazových 
drtičů.

Po akvizici OM v roce 2010, Keestrack přidal 
kompletní řadu čelisťových drtičů do svého 
výrobního portfolia.

Současný výrobní program Keestrack
• mobilní hrubotřídiče a třídiče
• mobilní odrazové drtiče
• mobilní čelisťové drtiče
• mobilní kuželové drtiče
• mobilní haldovací dopravníky
• mobilní zkrápěcí systém Cannon

V současné době je Keestrack světovým 
výrobcem s globální prodejní sítí. Prodejci po 
celém světě mají potřebné znalosti a servisní 
zázemí s profesionálním přístupem.

Cílem společnosti Keestrack je, aby byl 
produkt co nejvíce uživatelsky přívětivý, s 
použitím dnešních technologií.

Stroje Keestrack vynikají snadným 
ovládáním, údržbou a přístupem k výměně 
opotřebitelných částí a náhradních dílů.

Konstrukce strojů je zaměřena na produktivitu, 
bezpečnost a jednoduchost použití.

Technologie Keestrack je zaměřena na to, mít 
co nejmenší náklady na vyrobenou tunu. 
Spotřeba paliva hraje důležitou roli 
v  nákladovosti stroje, je to důvod, proč 
Keestrack nabízí jak hydraulické tak i elektrické 
hybridní pohonné systémy.
Veškeré stroje jsou mobilní na pásech, 
kompaktní, se snadným transportem a v 
provozu schopném stavu jsou během několika 
minut bez instalace opěrných nohou a mohou 
být použity v různých aplikacích.

Historie Navržen k jednoduchosti

3 4

1996

Kees Hoogendoorn, zakladatel, majitel, před prvním typem hrubotřídiče na světě

Hydraulické nastavení šterbiny Ovládací systém Relytec

Elektrický pohon-úspora paliva Hydraulický zdvih
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Product Matrix
Produktová řada Keestrack  byla nastavena tak, aby poskytovala jednoduchý přehled o mobilních řešení Keestrack.
Sloupce ukazují různé stroje, čím vyšší je číslo, tím větší kapacita zařízení.

V řádcích jsou stroje se stejným výkonem. Tyto stroje je možné zařadit do linky.
Další unikátní vlastnost strojů Keestrack.

Výkon (t/h)
Vstupní kusovitost
Haldovací kapacita (t)
Standardní násypka

Haldovací  
dooravníky

Výkon (t/h)
Horní síto
Střední síto
Dolní síto
Standardní násypka

C

Ud

Md

Ld

Sh

350 t/h
3600 x 1500 mm
3600 x 1500 mm 
3600 x 1500 mm
8 m³ 

C

Ud

Md

Ld

Sh

400 t/h
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
8 m³ 

C

Ud

Md

Ld

Sh

C-klasické 
třídiče

Výkon (t/h)
Vstupní kusovitost
Šterbina min.- max.

Předtřídič * Není k dispozici v USA 
Zavěšený třídič
Standartní násypka

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

208 t/h
185 mm 
6 - 38 mm
1800 x 1200 mm volitelně*
3 deck 3600 x 1500  volitelně
8 m³

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

H-kuželové drtiče

250 t/h
2700 x 1200 mm 
2700 x 1200 mm 
3,5 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

350 t/h
4200 x 1500 mm 
3600 x 1500 mm 
7 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

450 t/h
5000 x 1500 mm
4500 x 1500 mm 
7 m³

C

Ud

Ld

Sh

600 t/h
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
8 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

1000 t/h
4500 x 1800 mm 
4500 x 1800 mm 
8 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

1200 t/h
6000 x 2000 mm 
2200 x 2000 mm 
6000 x 2000 mm 
12 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

Výkon (t/h)
Horní síto
Dolní síto
Standardní násypka

C

Ud

Ld

Sh

K-hrubotřídiče

Třídiče

Výkon (t/h)
Vstupní otvor VxŠ
Průměr rotoru
Předtřídič
Zavěšený třídič
Standartní násypka
Transport-dolly

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

250 t/h
770 x 960 mm 
1100 mm - 920 mm 
děrovaný plech 1200 x 920 mm  
jednosítný 3100 x 1400 mm 
3,5 m³ 
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

350 t/h
800 x 1050 mm 
1260 mm - 1000 mm 
nezávislý předtřídič dvousítný 2200 x 1000 mm 
jednosítný/dvousítný 3300 x 1500 mm
5 m³ 
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

500 t/h
970 x 1300 mm 
1267 mm - 1250 mm
nezávislý dvousítný předtřídič 3100 x 1250 mm
dvousítný 4500 x 1500 mm
7 m³ 
4-osý dolly, podvalník

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

R-odrazové drtiče

Výkon (t/h)
Vstupní kusovitost
Vstupní otvor
Šterbina min.- max.
Předtřídič
Standartní násypka

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

280 t/h
550 mm 
1000 x 650 mm 
45 - 160 mm 
předtřídič grizzly 1730 x 920 mm 
4 m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

400 t/h
600 mm 
1100 x 700 mm 
45 - 160 mm
nezávislý předtřídič dvousítný
2300 x 1000 mm 
5m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

B-čelisťové drtiče

Drtiče

C

Fs

Stp

Sh

250 t/h
200 mm 
1200 - 7500 t
Násypka

C

Fs

Stp

Sh

500 t/h
200 mm 
2500 - 15000 t
Násypka

C

Fs

Stp

Sh

S-haldovací 
dopravníky

e e

e

e

e

e

e

e

e

e

Kompatibilita

K
ap

acity

600 t/h
6000 x 1900 mm
-
6000 x 1900 mm 
10 m³

C

Ud

Md

Ld

Sh

Product Matrix

e

400 t/h
215 mm 
16 - 44 mm 
3500 x 1500 mm  volitelně*
3 deck 4500 x 1800  volitelně
8 m³ 

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

e

Flip flow třídící box

e

e

200 t/h
3600 x 1200 mm 
3600 x 1200 mm 
2850 x 1200 mm 
5 m³

C

Ud

Md

Ld

Sh

200 t/h
200 mm 
450 - 2900 t
Násypka

C

Fs

Stp

She

450 t/h
5000 x 1350 mm 
4000 x 1350 mm 
7 m³ 

C

Ud

Ld

Sh

Flip flow třídící box

C
apacity alw

ays depends o
n analysis o

f feed m
aterial and system

- o
r screen settings

400 t/h
600 mm
1110 x 750 mm 
45 - 180 mm 
nezávislý dvousítný předtřídič
2300 x 1000 mm 
5m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

Recyklační drtič, pohon drtiče hydromotorem

Lomovoý drtič, klíny, diesel-hydraulika, 
diesel-elektro

e

Pohon hydromotorem. B3v verze s nezávisle 
poháněnným dvousítným předtřídičem 
1500 x 950 mm Diesel-hydraulika, diesel-elektro

Diesel-hydraulika nebo diesel-elektro 
s elektromotorem

Diesel- hydraulika, diesel-elektro s 
přímým pohonem nebo elektromo-
torem pro drtič

Diesel-hydraulika, diesel-elektro

Diesel-hydraulika, diesel-elektro

Diesel-hydraulika, 
diesel-elektro

Diesel-hydraulika, diesel-elektro

Diesel-hydraulika, diesel-elektro

Diesel-elektro

Diesel-elektro

Diesel-hydraulika,  
diesel-elektro

Diesel-hydraulika, 3-sítný, 
pro mimo evropský trh

Diesel-hydraulika, 2, 3- sítný

Diesel-hydraulika, diesel-elektro, 2, 3- sítný

Diesel-hydraulika, diesel-elektro, 
batery pack

Diesel-hydraulika, diesel-elektro

 Diesel-elektro

Md

600 t/h
700 mm 
1200 x 830 mm 
75 - 250 mm 
dvousítný předtřídič součástí podavače 
2200 x 1080 mm 
6m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

e

Lomový drtič, diesel-hydraulika,
diesel-elektro
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Všechny stroje Keestrack jsou konfigurovány 
tak, aby vyhovověly požadavkům zákazníka. 
Je k dispozici mnoho volitelného vybavení, tak 
aby vám šetřil a vydělával peníze a dělal váš 
život jednodušší.

Volba pohonu je na vás

Zvyšující se náklady na pohonné hmoty a 
energie zvyšují nákladovost stroje. K dispozici 
je několik pohonných systémů, které pomohou 
zminimalizovat tyto náklady.

Úsporu paliva technologie Load sensing
Základní verze motrorů Keestrack je moderní 
vznětový motor s nízkými emisemi v kombinaci 
s hydraulickým systémem Load Sensing, který 
zajišťuje minimální možnou spotřebu a dopad 
na životní prostředí.

Hydraulický systém Load sensing dokáže 
ušetřit 4 až 6 l pohonných hmot za hodinu.

Elektro, úspora paliva, hybridn & plug-in verze
Pohon Diesel/Elektro může být provozován:
• samostatně jako Dieselový generátor
• možnost připojení do elektrické sítě
• možnost připojení k jinému externímu 

generátoru

Provozní výkony jsou stejné jako u základních 
diesel hydraulických modelů, ale náklady na 
údržbu a provoz jsou podstatně nižší.

Opravovat stroje zákazníků je důležité a 
Keestrack i jeho dealeři nabízejí servisní 
podporu tím, že poskytují originální náhradní 
díly a opotřebitelné části, nabízejí údržbu a 
opravu na místě nebo v našich dílnách.

Článkový podavač pro těžký provoz Hydraulické zvedání třídícího boxu

Hydraulické vedení v ocelových trubkách

HrubotřídičePohony Pozáruční servis

7 8

e

Budny bez nutnosti mazání
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Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 17 t

Délka 9.800 mm 11.968 mm 

Výška 3.120 mm 3.400 mm 

Šířka 2.550 mm 13.330 mm

• Bezkonkurenční výkon
• Standardní článkový podavač a hydraulické skládání stěn násypky 
• Třídící box dvousítný 2700 x 1200 mm
• 3,24 m² třídící plochy, na každé sítové ploše
• Výkon až 250 tun / hod
• Násypka 3,5 m³
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Úspora paliva s hydraulickým systémem Load sensing
• Standardní 2 rychlosti pojezdu
• Motor nízké emise, spotřeba
• Nejnižší spotřeba paliva v oboru

V
yu

ži
tí

• Předtřídění

• Recyklace skládek a stavebního odpadu

• Ornice a další typy zeminy 

• Separace lepivého materiálu

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za nebo před drtičem

• Písek a štěrk

• Lomový průmysl a další

Combo

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

9

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 26,55 t 

Délka 10.732 mm 13.275 mm 

Výška 3.130 mm 3.880 mm 

Šířka 2.805 mm 14.010 mm 

• Bezkonkurenční výkon
• Třídící box dvousítný 4200 x 1500 mm
• 6,3 m² horní třídící plocha 5,4 m² dolní třídící plocha
• Výkon až 350 tun / hod
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Jednoduchá změna verze se 3 vynašecími pásy na verzi s 2 pásy, úspora místa, nákladů
• Kompaktní stroj vhodný pro dodavatele staveb
• Násypka 7 m³, několik možností rozšíření kapacity násypky
• Motor nízké emise, spotřeba
• Nejnižší spotřeba paliva v oboru

Novum

V
yu

ži
tí

• Předtřídění

• Recyklace skládek a stavebního odpadu

• Ornice a další typy zeminy 

• Separace lepivého materiálu

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za nebo před drtičem

• Písek a štěrk

• Lomový průmysl 

• Uhlí

• Dřevo a ostatní

10

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.
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Volitelně
• FLIP FLOW třídící box 5000 x 1350 mm
• 6,75 m² horní třídící plocha
• 5,4 m² dolní třídící plocha, flip flow

11

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 28,5 t

Délka 11.296 mm 14.450 mm

Výška 3.330 mm 4.380 mm 

Šířka 2.550 mm 14.010 mm 

• Třídící box dvousítný 5000 x 1500 mm
• 7,5 m² horní třídící plocha 6,6 m² dolní třídící plocha
• Výkon až 450 tun / hod
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Jednoduchá změna verze se 3 vynašecími pásy na verzi s 2 pásy, úspora místa a nákladů
• Kompaktní stroj vhodný pro dodavatele staveb
• Násypka 7 m³, několik možností rozšíření kapacity násypky
• Motor nízké emise, spotřeba
• Nejnižší spotřeba paliva v oboru

• Předtřídění

• Recyklace skládek a stavebního odpadu

• Ornice a další typy zeminy 

• Separace lepivého materiálu

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za nebo před drtičem

• Písek a štěrk

• Lomový průmysl 

• Uhlí

• Dřevo a ostatníV
yu

ži
tí

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

e

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 30 t

Délka 13.360 mm 15.400 mm

Výška 3.180 mm 3.700 mm 

Šířka 2.720 mm 14.400 mm 

• Bezkonkurenční výkon
• Třídící box dvousítný 4500 x 1800 mm
• 8,1 m² třídící plochy na obou sítových plochách
• Výkon až 600 t/h
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Násypka 8 m³, několik možností rozšíření kapacity násypky
• Motor nízké emise, spotřeba
• Nejnižší spotřeba paliva v oboru

• Předtřídění

• Třídění velké kusovitosti

• Recyklace skládek a stavebního odpadu

• Ornice a další typy zeminy 

• Separace lepivého materiálu

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za nebo před drtičem

• Písek a štěrk

• Lomový průmysl 

• Uhlí

• Dřevo a ostatní

Frontier

V
yu

ži
tí

12
Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

e
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Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 32 t 

Délka 13.360 mm 15.400 mm

Výška 3.380 mm 3.700 mm

Šířka 2.720 mm 14.400 mm

• Vysoký výkon, horní sítová plocha pro frakce 60 mm - 200 mm
• Třídící box dvousítný  4500 x 1800 mm
• 8,7 m² třídící plochy na obou sítových plochách
• Kapacita až 1.000 t / h
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Násypka 8 m³, několik možností rozšíření kapacity násypky

• Předtřídění

• Třídění velkých předmětů

• Recyklace skládek a stavebního odpadu

• Separace lepivého materiálu

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za nebo před drtičem

• Lomový průmysl 

• Uhlí

• Armourstone a dalšíA
p

p
li

ca
ti

o
ns

13

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

• Jemné třídění

• Třídění obtížných, lepivých a mokrých 
materiálů 

• Recyklace

• Kompost a rašelina

• Agregáty

• Dřevo

• Písek a štěrk

• Železo, ocel a zpracování kovů

• Beton

• Asfalt a ostatní

• Třídící box dvousítný 6000 x 2000 mm
• 12 m² povrch třídící plochy / každá třídící plocha
• Možnost diesel-elektro verze, úspora paliva, plug-in verze
• Výkon až 1200 t /h
• Násypka 12 m³ nebo volitelný vstupní pás

V
yu

ži
tí

14

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

Volitelně
• Dvousítný FLIP FLOW třídící box 6000 x 1900 mm
• 11,4 m² třídící polocha
• Výkon až 600 t / h
• Magnetický separátor volitelně

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 44,5 t 

Délka 16.200 mm 17.400 mm

Výška 3.625 mm 4.370 mm

Šířka 3.000 mm 14.800 mm
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15

Udržovat stroje jednoduché, uživatelsky 
přívětivé a to vše spojené s nejnovější 
technologí a s minimálními náklady.

Inovace, inovace, inovace, to je to, co dělá 
stroje Keestrack nejlepšími. 

Nic nezůstává stejné, všechno se mění a stejně 
tak naše stroje. Našim cílem je je zjednodušit, 
optimalizovat a zdokonalovat znovu a znovu 
za použití vysoce kvalitních komponentů a 
designu.

Inovace

16

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 15 t

Délka 12.800 mm 12.330 mm

Výška 3.200 mm 4.200 mm

Šířka 3.200 mm 14.800 mm

• Nejkompaktnější 3 sítný třídič v oboru, pro mimo evropský trh 
• Třídicí box 3-sítný 3600 x 1200 mm
• 4,2 m² sítová plocha na 2 horních plochách, 3,4 m² na spodní sítové ploše
• Výkon až 200 t / h
• Násypka 5 m³
• Motor nízkými emisemi 

• Třídění 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 a další

• Písek a štěrk

• Třídění drceného kameniva

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za drtičem

• Uhlí a dalšíV
yu

ži
tí

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.
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• Dvou nebo Trojsítný třídící box, plocha 4500 x 1800 mm
• 8,1 m² plocha na každé třídící ploše, 3 nebo 4 sítná verze
• Možnost diesel-elektro verze , úspora paliva, plug-in verze
• Výkon až 400 t / h
• Násypka 8 m³

Transportní 2 Deck Transportní 3 Deck Pracovní rozměry

Hmotnost 28 t 31 t 3 Deck

Délka 14.300 mm 14.300 mm 15.700 mm 

Výška 3.100 mm 3.300 mm 4.680 mm

Šířka 2.730 mm 3.000 mm 17.800 mm

• Třídění 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 a další

• Písek a štěrk

• Třídění drceného kameniva

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za drtičem

• Uhlí a dalšíV
yu

ži
tí

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace. Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

Transportní rozměry 2 Deck Transportní rozměry 3 Deck Pracovní rozměry

Hmotnost 25 t 28 t 3 Deck

Délka 13.700 mm 13.700 mm 15.850 mm

Výška 3.150 mm 3.325 mm 4.240 mm 

Šířka 2.550 mm 2.800 mm 14.400 mm

• Dvou nebo Třísítný třídící box 3600 x 1500 mm
• 5,4 m² sítová plocha na všech třídících plochách
• všechny sítové plochy zaměnitelné
• 3 nebo 4 vynášecí dopravníky
• Úspora paliva technologií Load sensing
• Výkon až 400 t / h
• Násypka 8 m³
• Motor nízkými emisemi 

• Třídění 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 a další

• Písek a štěrk

• Třídění drceného kameniva

• Stavební a demoliční odpad

• Třídění za drtičem

• Uhlí a dalšíV
yu

ži
tí

17 18

ProductOverview_05.21_CZECH.indd   18-19ProductOverview_05.21_CZECH.indd   18-19 21/05/2021   10:42:1121/05/2021   10:42:11



Umění mobility
 Stroje Keestrack, správné řešení na správném 
místě.

Dolly- systém přepravy pro odrazové drtiče R6 
vyřeší jednoduše přepravní nároky.

Vzhledem k nižší hmotnosti, výšce a délce 
tohoto systému, nabízí mnohem jednodušší 
přepravu, bez doprovodu a drahého povolení.

Tedy méně papírování, kratší čas nakládání a 
více akce.

Zaměřte se na práci, která se počítá: drcení!

Dolly system-možnost přepravy stroje Samostatně poháněný předtřídič

Otočný vratný dopravník/ možnost haldování  Systém zdvihání rámu drtiče

Odrazové drtiče

19 20
Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.
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• Vstupní otvor (V x Š) 770 x 960 mm
• Průměr rotoru 1.100 mm,  šíře rotoru 920 mm 
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Vibrační podavač s předtřídičem-děrovaný plech 1.200 mm x 920 mm
• Výkon do 250 t / h
• Volitelně: zavěšený jednosítný třídič 3.100 x 1.400 mm, 4,34 m²
• Volitelně: milling beam-třetí dopadová deska (vhodné pro drcení asfaltů)
• Násypka 3,5 m³
• Nejvyšší drtící poměr
• Nejkvalitnější tvarový index

Transportní rozměry s třídičem Pracovní délka

Hmotnost 27,5 t 33,2 t s třídičem

Délka 10.000 mm 12.900 mm 11.525 mm

Výška 3.200 mm 3.200 mm bez třídiče

Šířka 2.540 mm 2.540 mm 14.218 mm

• Vápenec, další druhy přírodního kamene

• Beton a recyklace skládek

• Primární a sekundární drcení

• Různé odpady 

• Stavební odpad

• Demolice

• Lomy, doly

• Štěrk

• Asfalt

• Uhlí a dalšíV
yu

ži
tí

Transportní rozměry s třídičem Pracovní délka

Hmot. 42,5 t 50 t bez třídiče

Délka 14.700 mm 16.860 mm/17.400 mm 14.530 mm

Výška 3.490 mm 3.490 mm s třídičem

Šířka 3.000 mm 3.000 mm 19.000 mm

• Vstupní otvor (V x Š) 800 x 1.050 mm (31” x 41”) 
• Průměr rotoru 1.260 mm (50”), šíře rotoru 1.000 mm (39”)
• Nezávisle poháněný dvoustupňový předtřídič 2.200 x 1.000 mm (7’ x 3’)
• Otočný vratný dopravník/ možnost haldování
• Násypka 5 m³
• Volitelně: zavěšený jednosítný třídič 3.300 x 1.500 mm (11’ x 5’), 4,95 m²
• Volitelně: dvousítný zavěšený třídič,3.300 x 1.500 mm, spodní síto 3.000 mm
• K dispozici v plně hybridní verzi
• Zvedání rámu drtiče
• Výkon do 350 t / h
• Nejvyšší drtící poměr
• Nejkvalitnější tvarový index

• Vápenec, další druhy přírodního kamene

• Beton a recyklace skládek

• Primární a sekundární drcení

• Různé odpady 

• Stavební odpad

• Demolice

• Lomy, doly

• Štěrk

• Asfalt

• Uhlí a dalšíV
yu

ži
tí

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace. Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

e
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• Bezkonkurenční výkon
• Vstupní otvor (V x Š) 970 x 1.300 mm
• Průměr rotoru 1.267 mm, šíře rotoru 1.250 mm
• Nezávisle poháněný dvoustupňový předtřídič 3.100 x 1.250 mm
• Otočný vratný dopravník/ možnost haldování
• Volitelně: zavěšený jednosítný třídič  4.500 x 1.500 mm, 6,75 m²
• Také možnost verze Elektro s pohonem rotoru elektromotorem nebo přímo z diesel motoru
• Zvedání rámu drtiče
• Výkon do 500 t / h
• Násypka 7 m³
• Dolly system-možnost přepravy drtiče
• Nejvyšší drtící poměr
• Nejkvalitnější tvarový index

Transportní rozměry s třídičem Pracovní délka

Hmot 50 t 60 t bez třídiče

Délka 16.700 mm 17.800 mm 16.700 mm

Výška 3.670 mm 3.670 mm s třídičem

Šířka 3.000 mm 3.200 mm 20.100 mm

• Vápenec, další druhy přírodního kamene

• Beton a recyklace skládek

• Primární a sekundární drcení

• Různé odpady Stavební odpad

• Demolice

• Lomy, doly

• Štěrk

• Asfalt

• Uhlí a dalšíV
yu

ži
tí

Čelisťové drtiče

Hydraulické nastavení štěrbiny,zamezení ucpání Relytec kontrolní panel s PLC

Hydraulické napínání Hydraulicky zdvihatelný magnetický separátor

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace. Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.
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• Nejvýkonější drtič ve své třídě
• Vstupní velikost zrna 550 mm
• Vstupní otvor 1.000 x 650 mm
• C.S.S min. - max. 45 - 160 mm nastavení štěrbiny
• Výkon do 280 t / h
• Volitelně: pohon elektro dopravníků a magnetu a možnost plug out
• Volitelně: nezávislý dvousítný předtřídič
• Kompatní stroj, jednoduchá přeprava bez povolení*
• Nejnižší spotřeba ve své třídě
• Nejlepší možný tvarový index výsledného produktu
• Násypka 4 m³, vhodná pro nakladač, bagr
• Hydraulické nastavení štěrbiny - zamezení ucpání drtící komory
• Vysoce spolehlivý hydraulický pohon drtiče
• Jednoduché sekvenční ovládání start / stop celého stroje dálkovým ovladačem
• Možnost vzdáleného sledování produkce stroje

*dle místních předpisů

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 29 t

Délka 12.435 mm 12.300 mm

Výška 3.100 mm 3.700 mm

Šířka 2.540 mm 5.525 mm

• Beton, stavební odpad

• Demolice

• Primární drcení

• Přírodní kámen

• Štěrk

• Uhlí

• Struska a dalšíV
yu

ži
tí

• Vstupní velikost zrna 600 mm
• Nezávisle poháněný dvoustupňový předtřídič 2.300 x 1.000 mm
• Vstupní otvor 1.100 x 700 mm
• C.S.S. min. - max. 45 - 160 mm, nastavení štěrbiny
• Výkon do 400 t/ h
• Hydraulicky posuvná násypka drtiče pro jednoduchý přístup k pevné čelisti a předtřídiči
• Násypka 5 m³, vhodná pro nakladač, bagr
• Hydraulické nastavení štěrbiny - zamezení ucpání drtící komory
• Jednoduché sekvenční ovládání start / stop celého stroje dálkovým ovladačem
• Možnost vzdáleného sledování produkce stroje

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 44 t

Délka 14.500 mm 15.590 mm

Výška 3.390 mm 4.070 mm

Šířka 2.700 mm 5.595 mm

• Beton, stavební odpad

• Demolice

• Primární drcení

• Štěrk

• Uhlí

• Struska a dalšíV
yu

ži
tí

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace. Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

Argo
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• Vstupní velikost zrna 600 mm
• Nezávisle poháněný dvoustupňový předtřídič 2.300 x 1.000 mm
• Vstupní otvor 1.110 x 750 mm
• C.S.S min. - max. 45 - 180 mm nastavení štěrbiny
• Výkon do 400 t / h
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Hydraulicky posuvná násypka drtiče pro jednoduchý přístup k pevné čelisti a předtřídiči
• Násypka 5 m³, vhodná pro nakladač, bagr
• Hydraulické nastavení štěrbiny - zamezení ucpání drtící komory 
• Jednoduché sekvenční ovládání start/ stop celého stroje dálkovým ovladačem
• Možnost vzdáleného sledování produkce stroje
• Odnímatelná motorová jednotka

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 44,2 t

Délka 14.000 mm 15.655 mm

Výška 3.400 mm 4.025 mm

Šířka 2.725 mm 6.045 mm 

• Žula, čedič, středně tvrdý a tvrdý kámen

• Lomy, doly

• Beton, stavební odpad

• Demolice

• Primární drcení

• Štěrk

• Uhlí

• Struska a dalšíV
yu

ži
tí

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

e

• Vysoce výkonný primární drtič
• Vstupní velikost zrna 700 mm
• Vibrační podavač (4.390 mm) s nezávisle poháněným dvoustupňovaným předtřídičem grizzly 

2.200 x 1.080 mm
• Vstupní otvor 1.200 x 830 mm 
• C.S.S. min. - max. 75 - 250 mm nastavení šterbiny
• Možnost: pohon diesel-elektro, úspora energie, plug-in verze
• Výkon do 600 t / h
• Možnost samostatného transportu násypky
• Násypka 6 m³
• Jednoduché sekvenční ovládání start/ stop celého stroje dálkovým ovladačem
• Možnost vzdáleného sledování produkce stroje
• Hydraulické nastavení štěrbiny - zamezení ucpání drtící komory

Transportní rozměry Pracovní rozměry

Hmotnost 69 t

Délka 15.131 mm 16.840 mm

Výška 3.675 mm 4.325 mm

Šířka 3.000 mm 5.800 mm

• Žula, čedič, středně tvrdý a tvrdý kámen

• Lomy, doly

• Beton, stavební odpad

• Demolice

• Primární drcení

• Štěrk

• Uhlí

• Struska a dalšíV
yu

ži
tí

e
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CSS 13 - 38 mm nastavení šterbiny Volitelně: předtřídič *Není k dispozici v USA

Pásový podavač Hydraulicky sklopné bočnice násypky

Kuželový drtič

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

Udržitelnost

Keestrack usiluje o ekologicky a ekonomicky 
udržitelná zařízení. Stroje Keestrack vytváří 
dokonalý konečný produkt při nejnižších 
nákladech na vyrobenou tunu.

Keestrack také bere zřetel na to, aby použité 
Dieselové motory měly nejnižší možnou emisi. 
Použití hydraulických systémů Load sense 
snižuje spotřebu paliva až o 25%.

Alternativní pohonné systémy, jako jsou Diesel 
/ Elektrický pohon nebo zcela externí elektrické 
připojení snižuje dopad na životní prostředí na 
minimum.
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• Velikost vstupního zrna do 185 mm
• C.S.S min. - max. 6 - 38 mm, nastavení šterbiny v závislosti na zvoleném kuželu
• Výkon do 208 t / h
• Násypka 8 m³
• Další možnosti nastavení na základě zvoleného kuželu
• Plně hybridní diesel-elektro pohon, snížení, spotřeby, možnost plug in
• Volitelně: předtřídič 1.200 mm x 1.800 mm, Není k dispozici v USA

• Volitelně: zavěšený třísítný třídič 3.600 mm x 1.500 mm
• Třídící plocha 5,4 m² na každé třídící ploše, vratný dopravník
• Odnímatelná motorová jednotka

Transportní rozměry; (* s třídičem) Pracovní rozměry

Hmo 35 t;   * 46 t 

Délka 14.475 mm; * 18.500 mm * 19.400 mm

Výška 3.450 mm 4.100 mm; 4.765 mm

Šířka 3.000 mm 3.450 mm; 11.100 mm

• Abrazivní a tvrdý kámen

• Žula a čedič

• Sekudární a terciální drcení

• Říční kamenivo

• Doly a lomy

• Výroba kameniva pro asfalt a betonV
yu

ži
tí

31

e

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

• Velikost vstupního zrna do 215 mm
• C.S.S min. - max. 16 - 44 mm, nastavení šterbiny v závislosti na zvoleném kuželu
• Výkon do 400 t / h
• Násypka 8 m³
• Další možnosti nastavení na základě zvoleného kuželu
• Plně hybridní diesel-elektro pohon, snížení, spotřeby, možnost plug in
• Volitelně: pásový podavač s 4,5m² jednosítným předtřídičem 
• Volitelně: zavěšený třísítný třídič 4.500 mm x 1.800 mm
• třídící plocha 8,1 m² na každé třídící ploše, vratný dopravník
• Odnímatelná motorová jednotka

Transportní rozměry; (* s třídičem) Pracovní rozměry

Hmo 51,5 t ;   * 62,1 t

Délka 16.000 mm; * 20.340 mm * 20.720 mm

Výška 3.650 mm

Šířka 2.995 mm * 10.520 mm

e

• Abrazivní a tvrdý kámen

• Žula a čedič

• Sekudární a terciální drcení

• Říční kamenivo

• Doly a lomy

• Výroba kameniva pro asfalt a betonV
yu

ži
tí

• Abrazivní a tvrdý kámen

• Žula a čedič

• Sekudární a terciální drcení

• Říční kamenivo

• Doly a lomy

• Výroba kameniva pro asfalt a beton

ee

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.
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Haldovací dopravníky

Dostupná verze s elektrickým pohonem Kompaktní pro transport, vejde se do lodního kontejneru

Uživatelsky přívětivé ovládaní Několik možných sklonů

• Haldování

• Transport

• Nakládání

• TříděníV
yu

ži
tí

Stroje Keestrack Vám poskytnou pouze výhody

• Pásové pojezdy bez podpěrných noh 
• Vysoký výkon a spolehlivost
• Nejnižší náklady na vyrobenou tunu
• K dispozici je několik pohonných systémů, 

včetně vysoce účinné řady elektrických 
pohonů

• Optimální flexibilita a mobilita, snadný 
transport díky relativně nízké hmotnosti

• V provozu během okamžiku
• Nejlepší služby a podpora

Vysoce efektivní elektro pohon

3433
Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

ProductOverview_05.21_CZECH.indd   34-35ProductOverview_05.21_CZECH.indd   34-35 21/05/2021   10:56:3621/05/2021   10:56:36



35 36

Poradenství, zaškolení
Keestrack nabízí poradenství pro konkrétní 
aplikaci. Naši vysoce kvalifikovaní technici jsou 
schopni vypočítat přesný výkon vašeho zařízení 
Keestrack a poradit vám s provozními náklady.

Samozřejmostí spojenou s dodávkou zařízení 
Keestrack je celkové zaškolení posádky stroje 
a další možnosti školení týkající se provozu 
stroje.

e

• Hlavní dopravník 650 mm šířka, 10,5 m délka
• Výkon do 280 t/h
• Haldovací kapacita od 450 t do 2.900 t
• Výsypná výška od 1.3 m do 6,35 m 
• Elektro pohon
• Semiautonomní otáčecí haldovací dopravník 180°

e

• Hlavní dopravník 800 mm šířka, 18 m délka
• Výkon do 250 t/h
• Haldovací kapacita od1.200 t do 7.500 t
• Výsypná výška od 6,7 m do 7,8 m 
• Pohon diesel/hydraulika & diesel/elektro e

• Hlavní dopravník 1.000 mm šířka, 23.000 mm délka
• Výkon do 500 t/h
• Haldovací kapacita od 2.500 t do 15.000 t 
• Výsypná výška od 6 m do 9,4 m
• Pohon diesel/hydraulika & diesel/elektro & plug in batery e

Transportní rozměry Otáčecí dopravník S1e Dopravník S3 (08-18) Dopravník S5 (10-23)

Hmotnost 5,45 t 10,3 t 12 t

Délka 12.000 mm 11.900 mm 12.700 mm

Výška 2.350 mm 2.330 mm 2.760 mm 

Šířka 1.280 mm 2.290 mm 2.290 mm
Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.
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Návratnost investic

Volbou stroje Keestrack nezískáte pouze 
zařízení s nejnižšími náklady na tunu, zajistíte si 
také skvělou návratnost vašich investic.

Nízké náklady na palivo a inteligentní 
technologie zajistí nejnižší provozní náklady. 
Haldovací dopravník šetří náklady na kolový 
nakladač a jeho obsluhu.

e=

Keestrack Cannon-vodní zkrápění

Transportní rozměry 1550 x 1600 x 2250 mm d x š x v 1800 x 1600 x 2350 mm d x š x v

Hmotnost 450 kg 550 kg

Proud vzduchu 32.000 m³ / hodina 56.000 m³ / hodina

Vzdálenost zkrápění 40 až 45 metrů 70 až 80 metrů

Průtok 60 l/min 75 l/min

• Redukce prašnosti

V
yu

ži
tí

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.

• Proud vzduchu 32.000 m³/h
• Do vzdálenosti 40 až 45 m
• Otáčení 60°
• Nastavitelný vertikální úhel  10° to 55°
• Průtok 60 l/m při 20 bar
• Integrovaný filtrační systém
• Prstenec z nerezové oceli s 30 tryskami a 

rychlospojkou
• Nízká hlučnost ventilátoru
• Vodní uzavíratelný ventil a tlakový 

bezpečnostní spínač  jako standard

• Proud vzduchu 56.000 m³/h
• Do vzdálenosti 70 až 80 m
• Otáčení 60°
• Nastavitelný vertikální úhel  10° to 55°
• Průtok 75 l/m při 20 bar
• Integrovaný filtrační systém
• Prstenec z nerezové oceli s 30 tryskami a rychlospojkou
• Nízká hlučnost ventilátoru
• Vodní uzavíratelný ventil a tlakový bezpečnostní spínač  jako standard

Náklady předem

Čas

Pořizovací cena

Celková cena vlastnictví

Cena paliva

Cena opotřebených 
dílů

Provozní náklady

Náklady na údržbu

Logistika

Znehodnocení
Průběžné náklady
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Průběžné analýzy provozních údajů a údajů o 
produktivitě jsou důležitým klíčem k zajištění 
plné dostupnosti a optimalizované produktivity 
strojního parku a strojů v aplikacích těžby a 
recyklace.

Na mobilních drtících a třídících strojích 
společnosti Keestrack zaručuje pokročilý 
monitorovací nástroj Keestrack-er na bázi GSM 
/ Satellite, který zajišťuje úplné informace 
o poloze v reálném čase, stavové zprávy 
a umožňuje přístup k softwaru pro řízení 
zařízení a pro okamžité úpravy nebo rozsáhlejší 
aktualizace systému.

Vzdálená kontrola stroje-Telematics

Peace of mind
Vědomí, že máte za zády skvělý tým specialistů, 
vám pomůže získat co nejvíce z vašeho stroje.

Skupina Keestrack je založena na perfektním 
poprodejním servisu. Prodejní sítě mají 
specialisty v oboru, dostatek náhradních dílů na 
skladě a výborný logistický systém.

Skvělé servisní zázemí, profesionálně vybavené 
díly a servisní vozidla pro okamžitý zásah v 
terénu.

40

ProductOverview_05.21_CZECH.indd   40-41ProductOverview_05.21_CZECH.indd   40-41 21/05/2021   11:02:4721/05/2021   11:02:47



41 42

Odrazové drtiče R3 R5 R6

Výkon (t/h) 250 350 500

Vstupní otvor V x Š (mm) 770 x 960 800 x 1050 900 x 1280

Rotor půměr/šíře (mm) 1100 / 920 1260 / 1000 1267 / 1250

Předtřídění (mm) děrovaný plech
1200 x 920

nezávislé, dvousítné
2200 x 1000

nezávislé, dvousítné
3100 x 1250

Zavěšený třídič(mm) jednosítný 
3100 x 1400

jednosítný
3300 x 1500

dvousítný
4500 x 1500

Násypka (m³) 3,5 5 7

Dolly systém - přeprava • • 4-osy, kolový

Hrubotřídiče & 
třídiče

K3 K4 K5 K5 ff* K6 K7 K8 K8 ff C3 C4 C6

Výkon (t/h) 250 350 450 450 600 1000 1200 600 200 400 400

Horní plocha m² 3,24 6,3 7,5 6,75 8,1 8,1 12 11,4 4,2 5,4 8,1

Mezisítná plocha m² • • • • • • • • 4,2 5,4 8,1

Dolní plocha m² 3,24 5,4 6,75 5,4 8,1 8,1 12 11,4 3,4 5,4 8,1

Násypka  m³) 3,5 7 7 7 8 8 12 12 5 8 8

Přehled

Čelisťové drtiče B3 B4 B5 B7

Výkon (t/h) 280 400 400 600

Velikost zrna max. (mm) 550 600 600 700

Vstupní otvor (mm) 1000 - 650 1100 - 700 1110 -750 1200 - 800

C.S.S.  štěrbina (mm) 45 - 160 45 - 160 45 - 180 75 - 250

Předtřídění (mm) vibrační podavač
grizzly

1730 x 920

nezávislý
dvousítný

2300 x 1000

nezávislý
dvousítný

2300 x 1000

nezávislý
dvousítný grizzly 

2200 x 1080

Násypka (m³) 4 5 5 6

Kuželový drtič H4e H6e

Výkon (t/h) 208 400

Velikost zrna max. (mm) 185 215

C.S.S. šterbina (mm) 6 - 38 16 - 44

Předtřídění (mm)  volitelné* 1200 x 1800 1500 x 3500

Zavěšený třídič (mm) 3 síta 3600 x 1500 mm 3 síta 4500 x 1800 mm

Násypka standard (m³) 8 8

Keestrack nemůže přijmout odpovědnost za nesprávné informace.* Není k dispozici v USA

Stackers S1e S3 S5

Výkon (t/h) 280 250 500

Velikost zrna max. (mm) 200 200 200

Haldovací kapacita (t) 450 - 2900 1200 - 7500 2500 - 15000

Násypka standard (m³) Násypka Násypka Násypka

Sociální sítě

Náhradní díly & Servis
Keestrack drtiče+třídiče s.r.o.
Městský park 274
53701 Chrudim, Czech-Republic 
phone: +420 469 622 987
dan.bures@kees.cz

Keestrack nv
Taunusweg 2
3740 Bilzen, Belgium
phone: +32 (0)89 515851
info@keestrack.net

Keestrack-IT srl
Via postumia, 62 
31050 Ponzano Veneto (Treviso), Italy
phone: +39 0422 441311
keestrack@keestrack.it

Keestrack (Chuzhou) Construction Equipment Co., Ltd.
No. 333 North Shanghai Road
Chuzhou 239000, China
phone: +86 (0) 550 3562505
sales@keestrack-china.com
spares@keestrack-china.com 

Etrack Crushers Private Limited
(A Keestrack Group Company)
204, 2nd Floor, Greenwoods Plaza,
Sector-45, Gurugram 122001
Haryana, India
phone: +91 124 4317049/50/51
etrack@keestrack.net

SPARE PARTS - Czech Republic
tel. +420 587 571 927
mobil: +420 725 396 274
email: spares@k-parts-sro.eu

SPARE PARTS - Czech Republic
tel. +420 469 622 987
fax. +420 469 622 413
mobil: +420 602 444 537
email: dan.bures@kees.cz 

SPARE PARTS - Belgium
tel: +32 89 515 861 
mobile: +32 491 712 215 
email: spares@keestrack.net

SPARE PARTS - Italy
tel: + 39 0422 441311
email: spares@keestrack.it

SPARE PARTS - U.S.A.
tel: 940-482 4004
fax: 940-482 3005
email: keestrackamericaspares@
keestrack.com

Keestrack nv Keestrack-IT srl

Prodejní místa

Keestrack-CZ, s. r. o.

Celosvětová síť prodejců na podporu zákazníků po celém světě!
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dealer stamp
www.keestrack.com      www.kees.cz www.kees.sk
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