
FlexHammer™ 
FH 1800 Crawler 

Jätteenkäsittelyratkaisut



Flexhammer-
hylkäysluukku

GPS-yhteys huollon ja 
kunnossapidon
tukikeskukseen

Ruotsalaista laatua
Åkerström-kauko- 

ohjaus3 200 kg 
Ruotsalainen ELME- 
sähkömagneetti

Ei-magneettinen kuljetin-
runko

FH1800 tela-alustalla,  
tekniset tiedot



Teräslamellisyötin

Vahvistetut
terässuojukset

Syöttötela

CAT C27-C32
Koneteho 875–1 200 hpIP 65

sähkökaapit



IQR FlexHammer™ 1800 tela-alustalla

TUNNETTU LYÖMÄTTÖMÄSTÄ KAPASITEETISTAAN JA JOUSTAVUUDESTAAN.
FH1800-tela-alustayksikkö on tunnetusti yleiskäyttöinen, järeä, suurikapasiteettinen ja teollisuuden laatu-
vaatimukset täyttävä vasaramurskainyksikkö.

FlexRejectDoor™
Tämä turvalaite suojaa murskainta vaurioitumiselta ja 
tukkeumilta, jos laitteeseen syötetään murskaamiseen 
soveltumatonta materiaalia.

Tyypillisiä laitteessa käsiteltäviä materiaaleja:
 » Puujäte, kuten purkupuu, ratapölkyt,  

puunlatvat ja oksat, kaarna, teollisuuden jäännös-
palat jne.

 » Kotitalousjäte.
 » Erityyppiset teollisuusjätteet.
 » Pakkausmateriaalit.

Lopputuotteet:
Käytetään energiantuotannon polttoaineena, kom-
postoidaan tai käytetään vain pienentämään jätteen 
tilavuutta.

Lopputuotteen raekoko:
Vasaramurskain mahdollistaa laajan valikoiman 
lopputuotteen raekokoja. Tyypillisesti lopputuotteiden 
raekoko on esim. 0–50, 0–100 ja 0–250 mm.

Kontaminaatiot:
Vasaramurskaimessa on mekaaninen turvalaite,
joka avaa hylkäysluukun, jos murskattavaksi soveltu-
maton kappale aiheuttaa järjestelmässä liikapainetta. 

FlexHammer™-järjestelmä:
IQR FlexHammer™ 1800 suunniteltiin jätemateriaalien käsittelyyn, kuten teollisuus- ja puujätteen. IQR:n  
(Industrial Quality Recycling) tausta on puujätteen käsittelyssä ja rakennamme näitä koneita raskaan teollisuu-
den käyttäjien tarpeisiin. Asiakkaamme ostavat seuraavankin laitteensa meiltä, sillä me rakennamme luotettavia 
ja pitkäikäisiä laitteita, joiden tonnikohtaiset kustannukset pysyvät kurissa.



TIEDOT
Kokonaispaino: ~52,5 tonnia

Kuljetusmitat P/L/K: 13,3 / 3,45 / 3,6 m

Polttoainesäiliön vetoisuus: 1 900 litraa

Syöttöaukon mitat, leveys: 1,80 m

Syöttölaite, syöttölaitteen suojuksen 
koko. Koko: Pituus/leveys:

5,20 / 1,80 m

Roottorin paino vasaroiden ja akse-
leiden kanssa:

5 230 kg

Roottorin leveys: 1,80 m

Roottorin läpimitta / päästä päähän: 1 200 mm

Roottorin akselin halkaisija: 295 mm

Moottori: CAT C27
(Valinnaisena 
C32)

Moottorin teho: Koneteho 875– 
1 200 hp

Hydrauliöljyn vetoisuus: 800 litraa

Magneettityyppi: Sähkö

Purkukuljettimen leveys: 1,60 m

Kytkin: HPTO-21



FlexHammer™-toiminto
Järjestelmä on varustettu kääntyvällä vasararoottorilla. 
Tämä mahdollistaa sen, että kaikki laitteen 48 vasa-
raa, kukin painoltaan 11 kg, kääntyvät piiloon roottorin 
kiekkojen taakse, kun laitteelle soveltumaton metallin-
kappale saapuu murskaimeen. Näin vältytään laitteen 
vaurioitumiselta. Vasaroiden takaisinkääntymiskyvyn 
ansiosta epätoivotut kappaleet työntyvät ulos murskai-
men hylkäysluukusta. Hylkäysjärjestelmä on luotettava 
ja käyttäjäystävällinen. Se toimii joko mekaanisella 
murskaustappijärjestelmällä tai hydraulisesti.

Järeässä FlexHammer™-roottorissa on 295 mm:n 
akseli, ja sen kokonaisläpimitta on 1 200 mm vasaran 
päästä päähän. Vasarat kääntyvät ylöspäin, joten ne 
murskaavat syötettävän materiaalin tehokkaasti ensin 
jo myllyn suulla, sitten murskaimen katossa alasinten 
päällä ja lopuksi vaihdettavan 80 mm:n paksun teräs-
seulan päällä.

Alasimia kutsutaan joskus myös teriksi. Tämä johtuu niiden sijoittelusta siten, että vasaroiden liike on leikkaava 
alasinosan läpi. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun käsitellään materiaaleja, jotka eivät murskaudu helposti 
vaan ne pitää myös leikata.

Lisäksi alasimet pysäyttävät epätoivotut metallinkappaleet ja ohjaavat ne hylkäysluukkuun.

Esimerkkejä kontaminaatiosta



1800-mallissa on 1,80 m leveä syöttöpöytä, joka mahdollistaa helpon syöttämisen ja suuren tuotanto-
kapasiteetin.

Leveän 1,60 m:n lopputuotekuljettimen ansiosta sähkömagneetin alta kulkeva materiaalivirta on mahdollisim-
man ohut. Magneetti toimii generaattorilla ja kykenee nostamaan yli 80 kg alle 200 mm, minkä ansiosta pienem-
pi joka päiväinen teräs voidaan poimia pois tehokkaasti.



Päätoimipaikka, Trollhättan
Posti- ja toimitusosoite

IQR Systems AB
Stallbackavägen 26
461 38 Trollhättan
Ruotsi

Puhelin ja sähköpostiosoite

Toimisto: +46 520-48 58 80
info@iqr.se

Verkossa
Verkko ja sosiaalinen media

www.iqr.se

@IQRsystems
@IQRsystems
IQRsystems
IQRsystems


