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Przyjemność z pracy
Praca z odpowiednimi narzędziami motywuje 
ludzi i zapewnia najlepszą wydajność. Z
urządzeniami Keestrack zawsze będziesz 
miał odpowiednie maszyny na odpowiednim 
miejscu.

Mobilne urządzenia kruszące i przesiewające 
nie tylko doskonale wykonują swoją pracę ale 
również ułatwiają życie. Są proste w obsłudze 
i konserwacji oraz niedrogie, dostępne z dużą 
liczbą opcji umożliwiających natychmiastowe 
wykonywanie pracy.

Ciesz się pracą, pracuj lepiej z Keestrack!
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Firma Keestrack projektuje i produkuje 
mobilne przesiewacze i kruszarki od roku 1988.
Cały proces produkcji jest własnością 
prywatną.

Kluczową rolę w Keestrack odgrywają 
jakość, innowacja, elastyczność i wsparcie 
posprzedażne a dział badań i rozwoju 
zapewnia, że Keestrack pozostaje w przodzie 
przed konkurencją.

Firma Keestrack jako pierwsza wprowadziła 
na rynek przesiewacze z podawaniem 
bezpośrednim i nawet dzisiaj konkurencja 
nie może dorównać naszym osiągnięciom. 
Oryginalna, opatentowana koncepcja 
Keestrack jest dzisiaj standardem 
przemysłowym!

Po opracowaniu serii przesiewaczy i 
sortowników Keestrack rozpoczęła prace nad 
mobilnymi kruszarkami udarowymi.

Po przejęciu przez OM w roku 2010 Keestrack 
dodało do zakresu swoich produktów pełny 
zakres kruszarek szczękowych.

Aktualnie Keestrack oferuje szeroki zakres:
• Mobilnych przesiewaczy i sortowników,
• Mobilnych kruszarek udarowych,
• Mobilnych kruszarek szczękowych,

• Mobilnych kruszarek stożkowych,
• Przenośników mobilnych,
• Armatek wodnych,
 
Obecnie Keestrack jest globalnym graczem 
z siecią dilerów z dobrze przeszkolonymi 
partnerami serwisowymi.

Historia

3

1996

Kees Hoogendoorn, założyciel firmy i twórca pierwszego przesiewacza z zasilaniem bezpośrednim
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Celem Keestrack jest wytwarzanie produktów 
jak najbardziej przyjaznych użytkownikowi 
dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.

Produkty Keestrack są proste w obsłudze, 
konserwacji i zapewniają łatwy dostęp do 
wymiany części.

Konstrukcja jest skoncentrowana na 
wydajności, bezpieczeństwie i łatwości 
używania.

Keestrack wykorzystuje najnowsze technologie 
w celu uzyskania jak najniższych kosztów 
eksploatacji na wyprodukowaną tonę.

W kosztach eksploatacji kluczową rolę odgrywa 
zużycie energii i dlatego Keestrack oferuje 
systemy zarówno hydrauliczno-elektryczne jak i 
mieszane.

Wszystkie urządzenia są mobilne, kompaktowe, 
łatwe do transportu, gotowe do użytku w 
przeciągu kilku minut, bez nóg podpierających i 
mogą być używane w wielu zastosowaniach.

Zaprojektowane na prostotę

4

Hydrauliczna regulacja szczeliny aby zapobiec zapychaniu się. Układ sterowania Relytec

Oszczędzający paliwo napęd elektryczny Podwozie podnoszone hydraulicznie
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5

Wydajność
Nadawa
C.S.S. min. - max. 
Przesiewacz wstępny - *Nie dostępny w USA
Przesiewacz po kruszarce
Standardowy kosz zasypowy

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

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

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

Stożkowe 
Typ H

Wydajność
Wlot HxW
Średnica/Szerokość wirnika
Przesiewacz wstępny 
Przesiewacz po kruszarce
Standardowy kosz zasypowy
System transportu na kołach

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

250 t/h
770 x 960 mm 
1100 mm - 920 mm 
Blacha perforowana 1200 x 920 mm 
Jeden pokład 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
Niezależny 2 pokładowy przesiewacz 
wstępny 2200 x 1000 mm 
1 lub 2 pokładowy 3300 x 1500 mm
5 m³ 
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

500 t/h
970 x 1300 mm
1267 mm - 1250 mm
Niezależny 2 pokładowy przesiewacz 
wstępny 3100 x 1250 mm
2 pokładowy 4500 x 1500 mm 
7 m³
4 osiowe koła

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

Udarowe
Typ R

Wydajność
Nadawa
Wlot kruszarki
C.S.S. min. - max. 
Przesiewacz wstępny
Standardowy kosz zasypowy

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

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

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

400 t/h
600 mm
1100 x 700 mm
45 - 160 mm 
Niezależny 2 pokładowy przesiewacz 
wstępny 2300 x 1000 mm
5m³

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

Szczękowe
Typ B

Kruszarki

e

e

e

Zgodność

W
yd

ajno
ść

e

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

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

e

W
ydajno

ść zaw
sze zależy o

d nadaw
y o

raz ro
dzaju m

ediów
 przesiew

ających 

400 t/h
600 mm
1110 x 750 mm
45 - 180 mm
Niezależny 2 pokładowy przesiewacz wstępny
2300 x 1000 mm
5m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

Wersja recyklingowa, napęd hydrauliczny

Wersja kopalniana, kliny, hydrauliczny lub 
elektryczny napęd

e

Napęd hydrauliczny. Wersja B3v z niezależnym 
dwupokładowym przesiewaczem wstępnym 
1 500 x 950 mm. Napęd hydrauliczny lub elektryczny

Napęd hydrauliczny lub napęd elek-
tryczny z elektrycznym 
napędem wirnika 

Napęd hydrauliczny lub napęd elektryczny z  
elektrzycznym napędem wirnika lub elektryczny 
napęd z napędem wirnika poprzez silnik diesla 

Napęd elektryczny

Napęd elektryczny

600 t/h
700 mm 
1200 x 830 mm 
75 - 250 mm 
wibrujący 2 kaskadowy przesiewacz 
2200 x 1080 mm 
6m³ 

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

e

Wersja kopalniana, napęd hydrauliczny lub 
elektryczny
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6

Produkty
Produkty Keestrack zostały uporządkowane w tej broszurze tak, aby przedstawić zarys ogólny rozwiązań mobilnych 
oferowanych przez Keestrack.

Kolumny przedstawiają różne produkty, im wyższy numer tym wyższa jest moc przerobowa urządzenia.
Wiersze pokazują, które maszyny można dopasować do siebie w celu stworzenia linii produkcyjnej.

Jest to kolejna, wyjątkowa funkcja urządzeń Keestrack.

Wydajność
Nadawa
Pojemność pryzmy
Kosz zasypowy

Przenośniki

Wydajność
Górny pokład
Środkowy pokład
Dolny pokład
Kosz zasypowy

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

Klasyfikujący
Typ C

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

Wydajność
Górny pokład
Dolny pokład
Kosz zasypowy

C

Ud

Ld

Sh

Skalpujący
Typ K

Przesiewacz

350 t/h
800 x 1050 mm
1260 mm - 1000 mm
Niezależny 2 pokładowy przesiewacz 
wstępny 2200 x 1000 mm 
1 lub 2 pokładowy 3300 x 1500 mm
5 m³ 
–

500 t/h
970 x 1300 mm
1267 mm - 1250 mm
Niezależny 2 pokładowy przesiewacz 
wstępny 3100 x 1250 mm
2 pokładowy 4500 x 1500 mm 
7 m³
4 osiowe koła

C

Fs

Stp

Sh

250 t/h
200 mm
1200 - 7500 t
Zsyp

C

Fs

Stp

Sh

500 t/h
200 mm
2500 - 15000 t
Zsyp

C

Fs

Stp

Sh

Przenośniki 
Typ S

e

e

e

e

e

e

e

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

C

Ud

Md

Ld

Sh

skrzynia przesiewająca  
FLIP FLOW 

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
Zsyp

C

Fs

Stp

She

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

C

Ud

Ld

Sh

skrzynia przesiewająca  
FLIP FLOW 

Napęd hydrauliczny lub elektryczny

Napęd hydrauliczny lub napęd elektryczny z  
elektrzycznym napędem wirnika lub elektryczny 
napęd z napędem wirnika poprzez silnik diesla 

Napęd hydrauliczny lub elektryczny

Napęd hydrauliczny lub elektryczny

Napęd hydrauliczny lub 
elektryczny

Napęd hydrauliczny lub elektryczny

Napęd hydrauliczny lub elektryczny

Napęd hydrauliczny lub 
elektryczny

Napęd hydrauliczny, 3 pokładowy

Napęd hydrauliczny 2 lub 3 pokładowy

Napęd hydrauliczny lub elektryczny, 
2 lub 3 pokładowy

Hydrauliczny, elektryczny lub 
zasilany akumulatorowo

Hydrauliczny lub elektryczny

Napęd elektryczny

Md
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Wszystkie urządzenia Keestrack można 
konfigurować tak, aby były dostosowane do 
potrzeb użytkownika. Opcje ułatwiają życie i 
pozwalają oszczędzać na kosztach lub nawet 
zarabiać pieniądze!

Twój wybór napędu

Ponieważ koszty paliwa i energii nabierają 
coraz większego wpływu na koszty operacyjne 
urządzeń dlatego Keestrack oferuje kilka układów 
napędowych.

Pozwalająca oszczędzać paliwo technologia 
wykrywająca obciążenia (load sense)
Urządzenia Keestrack w wersji podstawowej 
wyposażone są w zaawansowany silnik diesla 
charakteryzujący się niską emisją spalin połączony z 
układem hydraulicznym wykrywającym obciążenie 
co zapewnia minimalny wpływ na środowisko.

Hydraulika load sense wyczuwająca obciążenie 
pozwala na oszczędność 4 do 6 l oleju napędowego 
na godzinę.

Energooszczędna wersja elektryczna , hybrydowa 
oraz wersja plug in 
Urządzenia napędzane silnikiem diesla/
elektrycznym mogą pracować:
• Autonomicznie z generatora zasilanego 

silnikiem diesla (zestaw generatorowy),
• Przez podłączenie do zasilania elektrycznego
• Przez podłączenie do generatora 

zewnętrznego.

Rezultaty pracy są takie same jak przy użyciu 
podstawowego modelu z napędem dieslowsko-
hydraulicznym jednak ich koszty konserwacji i 
eksploatacji są znacznie niższe.

Serwisowanie urządzeń jest bardzo ważne i dlatego 
Keestrack i nasi dilerzy oferują wsparcie w tym 
zakresie przez dostarczanie części zużywających się 
i zamiennych, oferowanie konserwacji i napraw na 
miejscu lub w naszym warsztacie.

Układy napędowe Serwis posprzedażny

7

e

ProductOverview_05.21_POLISH.indd   8ProductOverview_05.21_POLISH.indd   8 21/05/2021   8:30:3721/05/2021   8:30:37



Wytrzymały przenośnik płytowyjako standard Hydraulicznie podnoszona skrzynia przesiewacza

Stalowe przewody hydrauliczne

Przesiewacze typu scalping

8

Bębny nasmarowane dożywotnio
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Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 17 t

Długość 9.800 mm 11.968 mm

Wysokość 3.120 mm 3.400 mm

Szerokość 2.550 mm 13.330 mm

• Wydajnośc nie do pobicia
• Standardowy przenośnik płytowy do pracy w ciężkich warunkach i hydraulicznie składane 

ściany kosza zasypowego
• Przesiewacz dwupokładowy 2 700 x 1 200 mm
• Powierzchnia przesiewania 3,24 m² na każdym pokładzie
• Wydajność do 250 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 3,5 m³
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Układ wykrywania obciążenia pozwalający na oszczędność paliwa
• Standardowe podwozie z możliwością poruszania się z 2 szybkościami
• Silnik o niskiej emisji spalin
• Najniższe zużycie paliwa wśród urządzeń dostępnych w branży

Z
as

to
so

w
an

ia

• Przesiewanie wstępne

• Recykling składów odpadów i odpadów 
budowlanych

• Ziemia ogrodowa i wiele innych produktów

• Separacja agregatów „lepkich”

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za lub przed kruszarką

• Piasek i żwir

• Wydobywanie materiałów i inne

Combo

e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

9
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Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 26,55 t

Długość 10.732 mm 13.275 mm

Wysokość 3.130 mm 3.880 mm

Szerokość 2.805 mm 14.010 mm

• Wydajnośc nie do pobicia
• Przesiewacz dwupokładowy 4 200 x 1 500 mm
• Powierzchnia przesiewania 6,3 m² na górnym pokładzie, 5,4 m² na dolnym pokładzie
• Wydajność do 350 ton / godzinę
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Można łatwo przestawić rozdział z 3 na 2 produkty i oszczędzać przestrzeń oraz koszty
• Wybór wykonawcy - kompaktowy ciężar i wymiary
• Kosz zasypowy 7 m³, dostępnych kilka pozszerzeń kosza
• Silnik o niskiej emisji spalin
• Najniższe zużycie paliwa wśród urządzeń tej klasy 

dostępnych w branży

Novum

Z
as

to
so

w
an

ia

• Przesiewanie wstępne

• Recykling składów odpadów i odpadów 
budowlanych

• Ziemia ogrodowa i wiele innych produktów

• Separacja agregatów „lepkich”

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za lub przed kruszarką

• Piasek i żwir

• Wydobywanie materiałów

• Węgiel

• Drewno i inne

e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 28,5 t

Długość 11.296 mm 14.450 mm

Wysokość 3.330 mm 4.380 mm

Szerokość 2.550 mm 14.010 mm

• Przesiewacz dwupokładowy 5 000 x 1 500 mm 
• Powierzchnia przesiewania 7,5 m² na górnym pokładzie, 6,6 m² na dolnym pokładzie,
• Wydajność do 450 ton / godzinę
• Można łatwo przestawić rozdział z 3 na 2 produkty i oszczędzać na kosztach logistyki
• Wybór wykonawców - kompaktowy ciężar i wymiary,
• Kosz zasypowy 7 m³, dostępnych kilka pozszerzeń kosza,
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Silnik o niskiej emisji spalin
• Najniższe zużycie paliwa wśród urządzeń tej klasy dostępnych 

dla przemysłu.
• Przesiewanie wstępne

• Recykling składów odpadów i odpadów 
budowlanych

• Ziemia ogrodowa i wiele innych produktów

• Separacja agregatów „lepkich”

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za lub przed kruszarką

• Piasek i żwir

• Wydobywanie i urabianie

• Węgiel

• Drewno i inneZ
as

to
so

w
an

ia

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

Opcjonalnie
• Skrzynia przesiewająca FLIP FLOW 
• 6,75 m² na górnym pokładzie, 
• 5,4 m² na dolnym pokładzie, flip flow

e

11
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Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 30 t

Długość 13.360 mm 15.400 mm

Wysokość 3.180 mm 3.700 mm

Szerokość 2.720 mm 14.400 mm

• Wydajność nie do pobicia
• Przesiewacz dwupokładowy 4 500 x 1 800 mm
• Powierzchnia przesiewania 8,1 m² na każdym pokładzie
• Wydajność do 600 ton / godzinę
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Kosz zasypowy 8 m³, dostępnych kilka pozszerzeń kosza
• Silnik o niskiej emisji spalin
• Najniższe zużycie paliwa wśród tej klasy urządzeń dostępnych dla przemysłu

• Przesiewanie wstępne

• Przesiewanie pod dużym obciążeniem

• Recykling składów odpadów i odpadów 
budowlanych

• Ziemia ogrodowa i wiele innych produktów

• Separacja agregatów „lepkich”

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za lub przed kruszarką

• Piasek i żwir

• Wydobywanie i urabianie

• Węgiel

• Drewno i inne

Frontier

Z
as

to
so

w
an

ia

e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 32 t

Długość 13.360 mm 15.400 mm

Wysokość 3.380 mm 3.700 mm

Szerokość 2.720 mm 14.400 mm

• Wysokowydajny przesiewacz, frakcja przesiewania górnego pokładu 60 mm - 200 mm
• Przesiewacz dwupokładowy 4 500 x 1 800 mm
• Powierzchnia przesiewania 8,7 m² na każdym pokładzie
• Wydajność do 1 000 ton / godzinę
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Kosz zasypowy 8 m³, dostępnych kilka rozszerzeń kosza

• Przesiewanie wstępne

• Przesiewanie pod dużym obciążeniem

• Recykling składów odpadów i odpadów 
budowlanych

• Separacja agregatów „lepkich”

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za lub przed kruszarką

• Wydobywanie i urabianie

• Węgiel

• Kamień i inneZ
as
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e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Przesiewanie drobne

• Przesiewanie trudnych, lepkich lub 
mokrych materiałów do nieograniczonych 
rozmiarów

• Recykling,

• Kompost i torf

• Kruszywa

• Drewno

• Piasek i żwir

• Żelazo, stal i inne metale

• Beton

• Asfalt i inne

• Przesiewacz dwupokładowy 6 000 x 2 000 mm
• Powierzchnia przesiewania 12 m² na każdym pokładzie
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Wydajność do 1 200 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 12 m³ lub opcjonalny podajnik taśmowy

Z
as

to
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w
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ia

e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Opcjonalnie
• Skrzynia przesiewająca dwupokładowa FLIP FLOW  

6.000 x 1.900 mm
• Powierzchnia przesiewania 11,4 m³ 
• Wydajność do 600 ton/godzinę
• Opcjonalnie elektromagnes

Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 44,5 t

Długość 16.200 mm 17.400 mm

Wysokość 3.625 mm 4.370 mm

Szerokość 3.000 mm 14.800 mm
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Prostota obsługi i konserwacji dzięki 
zastosowaniu najnowszych technologii przy 
najniższych kosztach.

Dzięki innowacjom - Keestrack sprawia, że jest 
to możliwe.

Nic nie pozostaje takie same, wszystko się 
zmienia, tak jak nasze produkty. Cały czas 
upraszczamy, doskonalimy i optymalizujemy 
nasze produkty wykorzystując wysokiej jakości 
komponenty i projekty.

Wszystko o innowacji
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Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 15 t

Długość 12.800 mm 12.330 mm

Wysokość 3.200 mm 4.200 mm

Szerokość 3.200 mm 14.800 mm

• Najbardziej kompaktowy, 3 pokładowy sortownik dostępny dla przemysłu
• Przesiewacz trzypokładowy 3 600 x 1 200 mm
• Powierzchnia przesiewania 4,2 m² na górnych 2 pokładach, 3,4 m² na pokładzie dolnym
• Wydajność do 200 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 5 m³
• Silnik o niskiej emisji spalin

• Wydobywanie 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 i inne 
zgodnie ze specyfikacjami

• Piasek i żwir

• Separacja kruszyw

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za kruszarką

• Węgiel i inne

Z
as

to
so

w
an

ia

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 15 t

Długość 12.800 mm 12.330 mm

Wysokość 3.200 mm 4.200 mm

Szerokość 3.200 mm 14.800 mm

• Wydobywanie 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 i inne 
zgodnie ze specyfikacjami

• Piasek i żwir

• Separacja kruszyw

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za kruszarką

• Węgiel i inne

Z
as

to
so

w
an

ia

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

Transport w wersji 2 
pokładowej

Transport w wersji 3 
pokładowej

Wymiary robocze

Masa 25 t 28 t 3 pokładowy

Długość 13.700 mm 13.700 mm 15.850 mm

Wysokość 3.150 mm 3.325 mm 4.240 mm

Szerokość 2.550 mm 2.800 mm 14.400 mm

• Przesiewacz dwu lubtrzypokładowy 3 600 x 1 500 mm
• Powierzchnia przesiewania 5,4 m² na każdym pokładzie
• Wszystkie pokłady zamienne 
• Wersja z rozdziałem 3 lub 4 drożnym
• Technologia load sense wykrywania obciążenia pozwalająca na oszczędność paliwa
• Wydajność do 400 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 8 m³
• Silnik o niskiej emisji spalin

• Wydobywanie 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 i inne 
zgodnie ze specyfikacjami

• Piasek i żwir

• Separacja kruszyw

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za kruszarką

• Węgiel i inneZ
as

to
so

w
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ia
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• Przesiewacz dwu lub trzypokładowy 4 500 x 1 800 mm
• Powierzchnia przesiewania 8,1 m² na każdym pokładzie, wersja z rozdziałem 3 lub 4 

produktów
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Wydajność do 400 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 8 m³

Transport w wersji 2 
pokładowej

Transport w wersji 3 
pokładowej

Wymiary robocze

Masa 28 t 31 t 3 Deck

Długość 14.300 mm 14.300 mm 15.700 mm

Wysokość 3.100 mm 3.300 mm 4.680 mm

Szerokość 2.730 mm 3.000 mm 17.800 mm

• Wydobywanie 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 i inne 
zgodnie ze specyfikacjami

• Piasek i żwir

• Separacja kruszyw

• Do zastosowań w pracach budowlanych i 
rozbiórkowych

• Przesiewanie za kruszarką

• Węgiel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje18

ProductOverview_05.21_POLISH.indd   19ProductOverview_05.21_POLISH.indd   19 21/05/2021   8:40:2421/05/2021   8:40:24



Sztuka mobilności Z Keestrack masz odpowiednie narzędzia na 
swoim miejscu.

Z systemem dolly dla kruszarek udarowych 
R6 masz również odpowiednie rozwiązanie 
transportowe!

Z powodu zredukowanej masy, wysokości 
i długości znacznie łatwiej jest prowadzić 
samochód ciężarowy, niepotrzebny jest pilot i 
potrzeba mniej zezwoleń.

Jest więc mniej pracy papierkowej, czas 
załadunku jest krótszy i maszyna więcej 
pracuje.

Skup się na pracy, która się liczy: kruszeniu!

19
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System Dolly Przesiewacz wstępny z oddzielnym napędem.

Obracany przenośnik powrotny/hałdujący Podwozie podnoszone hydraulicznie

Kruszarki udarowe

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

20
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• Otwór wlotowy (wys. x szer.) 770 x 960 mm
• Średnica rotora 1 100 mm, szerokość rotora 920 mm
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Podajnik wibracyjny z przesiewaczem wstępnym z płytą dziurkowaną 1 200 mm x 920 mm
• Wydajność do 250 ton / godzinę
• Opcjonalny 1-pokładowy przesiewacz końcowy, 3 100 x 1 400 mm, 4,34 m²
• Opcjonalny 3-ci panel udarowy jako belka mieląca
• Kosz zasypowy 3,5 m³
• Najwyższy stopień redukcji
• Doskonały kształt produktu

Wymiary do transportu Z przesiewaczem końcowym Długość robocza

Masa 27,5 t 33,2 t Bez przesiewacza końcowego

Długość 10.000 mm 12.900 mm 11.525 mm

Wysokość 3.200 mm 3.200 mm Z przesiewaczem końcowym

Szerokość 2.540 mm 2.540 mm 14.218 mm

• Wapień i wiele innych skał naturalnych

• Recykling betonu i składów odpadów

• Kruszarka wstępna i wtórna

• Sprzątanie placów składowych

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Wydobywanie i urabianie

• Żwir

• Asfalt

• Węgiel i inneZ
as

to
so
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ia

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

e

21

ProductOverview_05.21_POLISH.indd   22ProductOverview_05.21_POLISH.indd   22 21/05/2021   8:42:1321/05/2021   8:42:13



Wymiary do transportu Z przesiewaczem końcowym Długość robocza

Masa 42,5 t 50 t Bez przesiewacza końcowego

Długość 14.700 mm 16.860 mm / 17.400 mm 14.530 mm

Wysokość 3.490 mm 3.490 mm Z przesiewaczem końcowym

Szerokość 3.000 mm 3.000 mm 19.000 mm

• Otwór wlotowy (wys. x szer.) 800 x 1 050 mm 
• Średnica rotora 1 260 mm, szerokość rotora 1 000 mm
• Opcjonalny wstępny przesiewacz dwupokładowy 2 200 x 1 000 mm
• Obracany przenośnik powrotny / przenośnik hałdujący dla nadziarna
• Kosz zasypowy 5 m³
• Opcjonalny jednopokładowy przesiewacz końcowy 3 300 x 1 500 mm, 4,95 m²
• Opcjonalny dwupokładowy przesiewacz końcowy 3 300 x 1 500 mm, dolny pokład 3 000 mm
• Dostępny w pełnej hybrydowej wersji e
• Opatentowane podwozie przechylne
• Wydajność do 350 ton / godzinę
• Najwyższy stopień redukcji
• Doskonały kształt produktu

• Wapień i wiele innych skał naturalnych

• Recykling betonu i składów odpadów

• Kruszarka wstępna i wtórna

• Sprzątanie placów składowych

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Wydobywanie i urabianie

• Żwir

• Asfalt

• Węgiel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Niezrównana wydajność
• Otwór wlotowy (wys. x szer.) 970 x 1 300 mm 
• Średnica rotora 1 267 mm, szerokość rotora 1 250 mm
• Niezależny wstępny przesiewacz dwupokładowy 3 100 x 1 250 mm
• Obracany przenośnik powrotny / przenośnik hałdujący dla nadziarna
• Opcjonalny dwupokładowy przesiewacz końcowy 4 500 x 1 500 mm, 6,75 m²
• Dostępny również w wersji elektrycznej z wirnikiem napędzanym bezpośrednio silnikiem 

Diesla
• Podwozie przechylne
• Wydajność do 500 ton / godzinę
• Zbiornik zasypowy 7 m³
• Dostępny system szynowy
• Najwyższy stopień redukcji
• Doskonały kształt produktu

Wymiary do transportu Z przesiewaczem końcowym Długość robocza

Masa 50 t 60 t Bez przesiewacza końcowego

Długość 16.700 mm 17.800 mm 16.700 mm

Wysokość 3.670 mm 3.670 mm Z przesiewaczem końcowym

Szerokość 3.200 mm 3.200 mm 20.100 mm

• Wapień i wiele innych skał naturalnych

• Recykling betonu i składów odpadów

• Kruszarka wstępna i wtórna

• Sprzątanie placów składowych

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Wydobywanie i urabianie

• Żwir

• Asfalt

• Węgiel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Kruszarki szczękowe

Hydrauliczna regulacja szczeliny aby zapobiec zapychaniu się Układ sterowania Relytec ze sterownikiem programowalnym

Hydrauliczna regulacja naciągu Magnes regulowany opcjonalnie hydraulicznie

24
Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Światowy lider w klasie 30 ton
• Maksymalna nadawa do 550 mm
• Otwór zasypowy 1 000 x 650 mm
• Nastawa szczeliny min. - maks. 45 - 160 mm
• Wydajność do 280 ton / godzinę
• Opcjonalnie: napęd elektryczny na taśmociągach i magnesie, dostępna opcja plug out
• Opcjonalny wibracyjny przesiewacz wstępny - dwupokładowy
• Kompaktowy i łatwy do transportu bez pozwolenia*
• Najniższe zużycie paliwa wśród urządzeń tej klasy dostępnych dla przemysłu
• Doskonały kształt produktu
• Kosz zasypowy dostosowany do użycia ładowarki kołowej lub koparki, 4 m³
• Hydrauliczna regulacja szczeliny, aby bezpiecznie zapobiegać zapychaniu
• Kruszarki szczękowe wyposażone są w niezawodny, płynny napęd pracujący w obwodzie 

zamkniętym
• Inteligentny, sekwencyjny, automatyczny start/stop z pilota
• Możliwość śledzenia w trakcie produkcji

* Zawsze zastosowanie mają prawa lokalne   

Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 29 t

Długość 12.435 mm 12.300 mm

Wysokość 3.100 mm 3.700 mm

Szerokość 2.540 mm 5.525 mm

Argo

• Recykling betonu i składów odpadów

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Kruszarka wstępna

• Żwir

• Węgiel

• Żużel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Wielkość nadawy do 600 mm
• Niezależny dwupokładowy, wibracyjny przesiewacz wstępny 2 300 x 1 000 mm
• Otwór zasypowy 1 100 x 700 mm
• Nastawa szczeliny min. - maks. 45 - 160 mm
• Wydajność do 400 ton / godzinę
• Hydraulicznie przesuwana rama umożliwiająca obsługę pod zespołem podającym i 

przesiewającym
• Kosz zasypowy dostosowany do użycia ładowarki kołowej lub koparki, 5 m³
• Hydrauliczna regulacja szczeliny, aby bezpiecznie zapobiegać zapychaniu
• Inteligentny, sekwencyjny, automatyczny start/stop z pilota
• Możliwość śledzenia w trakcie produkcji

Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 44 t

Długość 14.500 mm 15.590 mm

Wysokość 3.390 mm 4.070 mm

Szerokość 2.700 mm 5.595 mm

• Recykling betonu i składów odpadów

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Kruszarka wstępna

• Żwir

• Węgiel, żużel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Wielkość nadawy do 600 mm
• Niezależny dwupokładowy, wibracyjny przesiewacz wstępny 2 300 x 1 000 mm
• Otwór zasypowy 1 110 x 750 mm
• Nastawa szczeliny min. - maks. 45 - 180 mm
• Wydajność do 400 ton / godzinę
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Kosz zasypowy, pasujący do ładowarek oraz koparek, 5 m³
• Hydrauliczna regulacja szczeliny, aby bezpiecznie zapobiegać zapychaniu
• Inteligentny, sekwencyjny, automatyczny start/stop z pilota
• Możliwość śledzenia w trakcie produkcji
• Demontowana komora silnika

Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 44,2 t

Długość 14.000 mm 15.655 mm

Wysokość 3.400 mm 4.025 mm

Szerokość 2.725 mm 6.045 mm

• Granit, bazalt i większość średnio twardych 
i twardych kamieni

• Recykling betonu i recykling składów 
odpadów

• Kruszarka wstępna

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Wydobywanie i urabianie

• Żwir

• Węgiel, żużel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Kruszarka wstępna Heavy Duty 
• Wielkość nadawy do 700 mm
• Podajnik wibracyjny (4.390 mm) z dwustopniowym przesiewaczem rusztowym 

2 200 x 1 080 mm
• Otwór zasypowy 1 200 x 830 mm
• Nastawa szczeliny min. - max. 75 - 250 mm
• Dostępna energooszczędna wersja elektryczna
• Wydajność do 600 ton / godzinę
• Zespół podający można transportować oddzielnie
• Kosz zasypowy 6 m³
• Inteligentny, sekwencyjny, automatyczny start/stop z pilota
• Możliwość śledzenia w trakcie produkcji
• Hydrauliczna regulacja szczeliny, aby bezpiecznie zapobiegać zapychaniu

Wymiary do transportu Wymiary robocze

Masa 69 t

Długość 15.131 mm 16.840 mm

Wysokość 3.675 mm 4.325 mm

Szerokość 3.000 mm 5.800 mm

• Granit, bazalt i większość średnio twardych 
i twardych kamieni

• Wydobywanie i urabianie

• Recykling betonu i składów odpadów

• Odpady budowlane

• Rozbiórka

• Kruszarka wstępna

• Żwir

• Węgiel, żużel i inneZ
as
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Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Samowystarczalność
Keestrack dąży do produkcji urządzeń 
ekologicznie i ekonomicznie 
samowystarczalnych. Upewnia się, że 
urządzenia wytwarzają doskonały produkt 
końcowy przy najniższych kosztach na 
wyprodukowaną tonę.

Keestrack upewnia się również, że użyte silniki 
diesla mają najniższą emisję spalin.
Użycie układów wykrywających obciążenie 
(load sense) pozwala zredukować zużycie 
paliwa do 25%.

Alternatywne układy napędowe takie jak 
napęd dieslowsko/elektryczny lub całkowicie 
zewnętrzny napęd elektryczny pozwalają 
zredukować wpływ na środowisko do minimum.
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Kruszarki stożkowe

Nastawa szczeliny 13 - 38 mm i inne Opcjonalny przesiewacz wstępny * Niedostępny w USA

Podajnik taśmowy Hydraulicznie składane ściany kosza zasypowego

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacjeKeestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

ProductOverview_05.21_POLISH.indd   31ProductOverview_05.21_POLISH.indd   31 21/05/2021   8:45:4221/05/2021   8:45:42



• Wielkość nadawy do 185 mm
• Nastawa szczeliny min. - maks. 6 - 38 mm, w zależności od konfiguracji komory kruszenia
• Wydajność do 208 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 8 m³
• Dostępne są różne inne konfiguracje z innymi komorami kruszenia
• Napęd silnikiem diesla / elektrycznym
• Opcjonalny przesiewacz wstępny 1 200 mm x 1 800 mm,  *Niedostępny w USA
• Opcjonalny przesiewacz trzypokładowy końcowy 3.600 mm x 1 500 mm
• Powierzchnia skutecznego przesiewania 5,4 m² na każdym pokładzie, przenośnik powrotny
• Demontowana komora silnika

Wymiary do transportu (* z przesiewaczem końcowym) Wymiary robocze

Masa 35 t;   * 46 t

Długość 14.475 mm; * 18.500 mm * 19.400 mm

Wysokość 3.450 mm 4.100 mm; 4.765 mm

Szerokość 3.000 mm 3.450 mm; 11.100 mm

• Kamień ścierny i twardy

• Granit i bazalt

• Kruszenie wtórne i trzeciorzędowe

• Szuter rzeczny i morski

• Wydobywanie i urabianie

• Produkcja agregatów do produkcji asfaltu 
oraz betonu i innychZ

as
to

so
w

an
ia

e

e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Wielkość nadawy do 215 mm
• Nastawa szczeliny min. - maks. 16 - 44 mm, w zależności od konfiguracji komory kruszenia
• Wydajność do 400 ton / godzinę
• Kosz zasypowy 8 m³
• Dostępne są różne inne konfiguracje z innymi komorami kruszenia
• Napęd silnikiem diesla / elektrycznym
• Opcjonalnie taśma gumowa na koszu zasypowym i 4,5 m² jednopokładowy przesiewacz 

wstępny
• Opcjonalny przesiewacz trzypokładowy końcowy 4.500 mm x 1 800 mm
• Powierzchnia skutecznego przesiewania 8,1 m² na każdym pokładzie, przenośnik powrotny
• Demontowana komora silnika

Wymiary do transportu (* z przesiewaczem końcowym) Wymiary robocze

Masa 51,5 t (56 sT);   * 62,1 t (68 sT)

Długość 16.000 mm; * 20.340mm * 20.720 mm 

Wysokość 3.650 mm

Szerokość 2.995 mm * 10.520 mm

e

e

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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• Kamień ścierny i twardy

• Granit i bazalt

• Kruszenie wtórne i trzeciorzędowe

• Szuter rzeczny i morski

• Wydobywanie i urabianie

• Produkcja agregatów do produkcji asfaltu 
oraz betonu i innychZ
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Zalety mobilnych urządzeń kruszących i 
przesiewających:

• Urządzenia mobilne są bez nóg 
podpierających,

• Wysoka wydajność i niezawodność,
• Najniższe koszty na wyprodukowaną tonę,
• Dostępnych jest kilka rodzajów układów 

napędowych włączając wydajną linię z 
napędem wyłącznie elektrycznym,

• Optymalna elastyczność i mobilność, 
łatwość transportu z powodu względnie 
małej masy,

• Zdolność do pracy w bardzo krótkim czasie,
• Najlepszy serwis i zaplecze.

Wysokowydajna linia z napędem wyłącznie elektrycznym
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Przenośniki mobilne (Stacker)

Dostępny z napędem elektrycznym Kompaktowe wymiary, mieści się do kontenera

Obsługa przyjazna użytkownikowi Możliwe różne kąty pracy

• Hałdowanie

• Transport

• Załadunek

• SortowanieZ
as

to
so

w
an

ia

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Doradztwo i szkolenie
Keestrack oferuje doradztwo na temat 
konkretnego zastosowania. Nasi wysoko 
wykwalifikowani inżynierowie potrafią 
wyliczyć dokładną moc przerobową urządzenia 
Keestrack i udzielić porady na temat 
niezbędnego parku maszynowego.

Technicy i operatorzy Keestrack zapewniają 
szkolenie z zakresu sprzedaży i na temat 
produktu, szkolenie techniczne w różnych 
dziedzinach i na różnych poziomach, szkolenie 
operatorów, szkolenie z zakresu części 
zamiennych i zużywających się.

e

• Przenośnik główny o szerokości 650 mm i długości, 10,5 metrów
• Wydajność podawania do 280 ton na godzinę
• Objętość pryzmy od 450 ton do 2 900 ton
• Wysokość wyładunku od 1,3 metra do 6,35 metrów
• Napęd elektryczny
• Pół automatyczny obracany taśmociąg do 180°

e

35
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• Przenośnik główny o szerokości 800 mm i długości 18 metrów
• Wydajność podawania do 250 ton na godzinę
• Objętość pryzmy od 1 200 ton do 7 500 ton
• Wysokość wyładunku od 6,7 metra do 7,8 metrów
• Dostępny z napędem dieslowsko/hydraulicznym, dieslowsko/elektrycznym e

• Przenośnik główny o szerokości 1 000 mm i długości 23 000 milimetrów
• Wydajność podawania do 500 ton na godzinę
• Objętość pryzmy od 2 500 ton do 15 000 ton
• Wysokość wyładunku od 6 metra do 9,4 metrów
• Dostępny z napędem dieslowsko/hydraulicznym, dieslowsko/elektrycznym  

& wersja plug in oraz napęd akumutolarowy e

Wymiary do transportu Obrotowy taśmociąg S1e Stertowniki S3 (08-18) Stertowniki S5 (10-23)

Masa 5,45 t (6 sT) 10,3 t (11 sT) 12 t (13 sT)

Długość 12.000 mm 11.900 mm 12.700 mm 

Wysokość 2.350 mm 2.330 mm 2.760 mm 

Szerokość 1.280 mm 2.290 mm 2.290 mm 

Keestrack cannot be held liable for incorrect information

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje
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Zwrot inwestycji

Wybór mobilnych urządzeń kruszących pozwala 
nie tylko produkować po najniższych kosztach 
za tonę ale również zapewnia dobry zwrot 
inwestycji.

Niskie koszty paliwa i inteligentna technologia 
pozwalają na oszczędność kosztów. Przenosnik 
mobilny Stacker zredukuje użycie i koszty 
ładowarki kołowej i jej operatora.

Koszty początkowe

Czas

Cena zakupu

Koszt całkowity

Koszt paliwa

Koszty części

Koszty operacyjne

Koszty utrzymania

Transport

Amortyzacja

Koszty bieżące

e=

37
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Armatka wodna Keestrack

Wymiary do transportu 1550 x 1600 x 2250 mm L x W x H 1800 x 1600 x 2350 mm L x W x H

Masa 450 kg 550 kg

Przepływ powietrza 32.000 m³ / godz 56.000 m³ / godz

Wyrzut 40 do 45 metrów 70 do 80 metrów

Przepływ wody 60 l/minutę 75 l/minutę

• Eliminacja kurzu

• Przepływ powietrza 32 000 m³/godzinę
• Wyrzut 40 do 45 metrów
• Obracanie 60°
• Regulacja kąta w pionie - 10° do 55°
• Przepływ wody 60 l/minutę - 20 bar
• Zintegrowany system filtrowania
• Pierścień ze stali nierdzewnej z 30 dyszami z 

szybkozłączkami
• Wentylator o niskiej emisji hałasu
• Zawór odcinający wody i urządzenia 

bezpieczeństwa przełącznika ciśnienia jako 
wyposażenie standardowe

Z
as

to
so

w
an

ia

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje

• Przepływ powietrza 56 000 m³/godzinę
• Wyrzut 70 do 80 metrów
• Obracanie 60°
• Regulacja kąta w pionie - 10° do 55°
• Przepływ wody 75 l/minutę - 20 bar
• Zintegrowany system filtrowania
• Pierścień ze stali nierdzewnej z 30 dyszami z szybkozłączkami
• Wentylator o niskiej emisji hałasu
• Zawór odcinający wody i urządzenia bezpieczeństwa przełącznika ciśnienia jako wyposażenie 

standardowe

38
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Ciągłe analizy danych operacyjnych i 
produktywności są ważnym elementem 
zapewniającym pełną dostępność i 
zoptymalizowaną wydajność flot maszyni 
urządzeń przetwarzających w zastosowaniach 
związanych z wydobyciem i recyklingiem.

Mobilny Keestracker montowany w kruszarkach 
i przesiewaczach Keestrack zapewnia pełne 
informacje o lokalizacji i statusie w czasie 
rzeczywistym, a także oferuje dostęp do 
oprogramowania sterującego instalacją w 
celu natychmiastowej korekty lub większych 
aktualizacji.

Zdalne monitorowanie urządzeń
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Spokój
Świadomość posiadania dobrego zaplecza 
technicznego pomaga uzyskać jak najwięcej ze 
swojego sprzętu.

Urządzenia grupy Keestrack mają zapewnione 
wsparcie doskonałych usług posprzedażnych.
Jest to sieć dilerów z kompetentnymi ludźmi, 
z wystarczającą ilością części zamiennych 
na magazynie i doskonałymi usługami 
logistycznymi.

Dział usług posprzedażnych może 
konserwować i serwisować urządzenia z lub 
bez umowy serwisowej, na miejscu lub w 
naszym warsztacie.

40
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Kruszarki udarowe R3 R5 R6

Wydajność (t/h) 250 350 500

Wlot H x W (mm) 770 x 960 800 x 1050 900 x 1280
Otwór wlotowy wys. x szer. (mm) 1100 / 920 1260 / 1000 1267 / 1250

Przesiewacz wstępny (mm) Płyta dziurkowana 
1200 x 920

Niezależny dwupokładowy
2200 x 1000

Niezależny dwupokładowy
3100 x 1250

Przesiewacz końcowy (mm) Jednopokładowy 
3100 x 1400

Jednopokładowy 
3300 x 1500

Dwupokładowy 
4500 x 1500

Kosz standardowy (m3) 3,5 5 7

System szynowy (Dolly) • • 4 osiowy, na kołach

Przenośniki mobilne (Stacker) S1e S3 S5

Wydajność (t/h) 280 250 500

Wymiar podajnika (mm) 200 200 200

Objętość pryzmy (t) 450 - 2900 1200 - 7500 2500 - 15000

Kosz standardowy (m3) Zsyp zasilający Zsyp zasilający Zsyp zasilający

Przesiewacze i 
sortowniki

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

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

Górny pokład m² 3,24 6,3 7,5 6,75 8,1 8,1 12 11,4 4,2 5,4 8,1

Środkowy pokład m² • • • • • • • • 4,2 5,4 8,1

Dolny pokład m² 3,24 5,4 6,75 5,4 8,1 8,1 12 11,4 3,4 5,4 8,1
Kosz standardowy m³ 3,5 7 7 7 8 8 12 12 5 8 8

Szybki przegląd

Kruszarki szczękowe B3 B4 B5 B7

Wydajność (t/h) 280 400 400 600

Wymiary podajnika (mm) 550 600 600 700
Otwór wejściowy podajnika (mm) 1000 - 650 1100 - 700 1110 - 750 1200 - 830
Nastawa szczeliny min. - maks. (mm) 45 - 160 45 - 160 45 - 180 75 - 250

Przesiewacz wstępny (mm) Wibrujący podajnik 
z przesiewaczem 

rusztowym

1730 x 920

Niezależny 
dwupokła dowy

2300 x 1000

Niezależny 
dwupokła dowy 

2300 x 1000

Wibrujący podajnik 
dwustopniowy z 
przesiewaczem 

rusztowym

2200 x 1080

Kosz standardowy (m3) 4 5 5 6

Kruszarka stożkowa H4e H6e

Wydajność (t/h) 208 400
Wielkość otworu zasilającego (mm) 185 215
Nastawa szczeliny min. - max. (mm) 6 - 38 16 - 44
Opcjonalny przesiewacz wstępny (mm)* 1200 x 1800 1500 x 3500
Opcjonalny przesiewacz końcowy (mm) 3 pokładowy

3600 x 1500 mm
3 pokładowy

4500 x 1800 mm

Standardowy zbiornik zasypowy (m³) 8 8

Keestrack nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje* Niedostępny w USA

ff*, skrzynia przesiewająca BIVITEC FLIP FLOW
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Media społecznościowe

Biura części zamiennych i serwisowe

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

CZĘŚCI ZAMIENNE – Belgia
tel.: +32 89 515 861
Telefon komórkowy: +32 491 712 215 
email:spares@keestrack.net

CZĘŚCI ZAMIENNE – Włochy 
tel.: + 39 0422 441311
email:spares@keestrack.it

CZĘŚCI ZAMIENNE – Czechy 
tel.: +420 587 571 927
Telefon komórkowy: +420 725 396 274
email: spares@k-parts-sro.eu

CZĘŚCI ZAMIENNE - U.S.A. 
tel: 940-482 4004
Faks: 940-482 3005
email: keestrackamericaspares@ 
keestrack.com

Keestrack nv Keestrack-IT srl

Biura sprzedaży

Keestrack-CZ, s. r. o.

Ogólnoświatowa sieć dilerów wspierająca klientów na całym świecie!
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www.keestrack.com   info@keestrack.net
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